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چاى داغ سرطان زا است

اصولگرا و اصالح طلب رژيم 
اسالمى يكى هستند 

گوشه هايى از كتاب جنجال 
برانگيز كامالً خصوصى
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رايگان
FREE

مى گويد  خبرگزارى  فاكس نيور 
نشان  كه  يافته  دست  شواهدى  به 
بهرام  «فرخ  شيخ  امام  مى دهد 
از  پيش  هفته  چند  كه  سكالش فر» 
در  همجنسگرايان  كشتار  حادثه 
اورالندو، در مركز اسالمى سن فورد 
نحوه  درباره  شهر  اين  حومه  در 
برخورد با همجنسگرايان خطبه هاى 
تندى ايراد كرده بود، از آمريكا خارج 
و هم اكنون در ايران به سر مى برد. 
متولد  تبار  افغان  شيعه  روحانى  اين 

بريتانياست و تابعيت انگليسى دارد.
اين روحانى تندورى شيعه به دعوت 
 Husseini حسينى  اسالمى  مركز 
به  وابسته   Islamic Center
و  آمده  آمريكا  به  اروالندو  مسجد 
در اين مركز موعظه مى پرداخت تنها 
اورالندو  حادثه  از  قبل  روز  چندين 
و  استراليا  مقصد  به  ابتدا  را  آمريكا 
طريق  از  و  كرده  ترك  ايران  سپس 
در  بين المللى  فرودگاه  هوايى  مرز 
جنوب تهران وارد آن كشور شده و 
است.  ساكن  قم  شهر  در  اكنون  هم 
مشخص نيست اين روحانى شيعه با 
كداميك از رهبران يا مقامات رسمى 
مذهبى ايران ارتباطى دارد يا خير و 
علميه  حوزه هاى  از  كداميك  در  يا 
مستقر در اين شهر مذهبى تحصيل 

و يا تدريس مى كند.

آقاى سكالش فرتنها يك ماه پيش از 
حمله مسلحانه «عمر متين» به باشگاه 
پالس كه منجر به مرگ 49 نفر شد، 
طى موعظه اى با عنوان «چگونه بايد 
با پديده همجنسگرايى برخورد شود» 
سخنان خشونت بارى بر عليه رواج 
اسالمى  مركز  اين  در  همجسگرايى 
ايراد وصراحتا گفته بود «حكم اسالمى 

درباره همجنسگرايى اعدام است.»
كه  نيست  بار  نخستين  اين 
عليه  بر  اسالمى  روحانى  اين 
مى كند  سخنرانى  همجنسگرايان 
سال  در  او  از  مشابهى  سخنرانى  و 
2013 در دانشگاه ميشيگان با واكنش 
همجنسگرايان  جامعه  رهبران  تند 

آمريكا روبرو شد.
يكى از سخنگويان مسجداورالندو 
متين»  «عمر  حضور  تاييد  ضمن 
موسسه  اين  مذهبى  جلسات  در 

مديريت  «متاسفانه  گفته:  مذهبى 
محتواى  از  حسينى  اسالمى  مركز 
سكالش فر  فرخ  شيخ  امام  سخنرانى 
اطالعى نداشت و نمى دانست چنين 
اين  دارد.»  موضوعات  به  رويكردى 
مطرح  او  نام  كه  مذهبى  شخصيت 
نشده همچنين گفته: «برداشت عمر 
متين و اقدام او، استفاده غلط از يك 

حكم مذهبى است.»
گزارش  خبرگزارى ها  همزمان 
سى  همسر  سلمان»  «نور  كه  كردند 
در  قبل  از  گفته  متين»  «عمر  ساله 
در  كشتار  براى  او  تصميم  جريان 
كوشيده  و  داشته  قرار  كالب  پالس 
موفق  اما  كند  منصرف  را  وى  تا 
با  اكنون  سلمان  خانم  است.  نشده 
اتهام عدم دادن اطالعات به مقامات 
اين  از  جلوگيرى  براى  امريكايى 

واقعه روبروست.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

امام مركز اسالمى اورالندو به 
ايران گريخته است
در پى كشتار همجنسگرايان در اورالندو

در جنوب كاليفرنيا
بهاى تكنسخه: جنوب كاليفرنيا: رايگان  -  شمال كاليفرنيا و ساير ايالت هاى آمريكا: $2.00

اى مرد ، هر كه باشى و از هر كجا بيايى، 
زيرا كه مى دانم خواهى آمد. من كوروش 
پسر كمبوجيه كه اين امپراتورى را براى 
پارسى ها بنا كردم تو به اين پاره خاك كه 

پيكر مرا در بر گرفته است رشك مبر...!!!

پليس آمريكا مى گويد يك ايرانى تبار به نام «منصور 
مقتدرى زاده» را به اتهام قاچاق قطعات هواپيماى و 
ديگر لوازم مورد استفاده در صنايع نظامى از آمريكا 
سال  از   FBI پليس  است.  كرده  دستگير  ايران،  به 

2010 به دنبال دستگيرى اين متهم بوده است.
مى گويند  كلورادو  ايالت  در  خبرى  منابع 
آقاى  عليه  را  كيفرخواستى  آمريكايى  دادستان هاى 
كه  او  كردند.  تنظيم   2010 سال  در  زاده  مقتدرى 
براى  تازگى  به  است،  االصل  ايرانى  شهروندى 
به  سفر  منظور  به  خانوادگى،  جشنى  در  شركت 
به  و  بود  كرده  رواديد  صدور  درخواست  آمريكا 
كلورادو  ايالت  در  دنور  فرودگاه  در  ورود  محض 

بازداشت شده است.
براى  نظامى  داللى  به  متهم  اين  كيفرخواست  در 
زاده  مقتدرى  منصور  است  آمده  اسالمى  جمهورى 
به  ميالدى   2007 تا   2005 هاى  سال  خالل  در 
نظامى  نيروهاى  و  دولت  در  مشتريانى  از  نمايندگى 
ايران اقدام به خريد كاال و تجهيزات از آمريكا كرده 
است. وى در اين كيفرخواست به قاچاق اقالمى از 
قبيل تجهيزات حمل و نقل هوايى، ورق هاى فلزى 
رنگ  هوانوردى،  و  نظامى  صنايع  در  استفاده  مورد 

كاالها  ديگر  و  شيميايى  مواد  رزين،  پوششى،  هاى 
و تجهيزات ساخت آمريكا متهم شده است. در اين 
هاى  شركت  و  مظنون  است  شده  ذكر  كيفرخواست 
وابسته به او براى حمل و نقل برخى از اين اقالم، 

اسناد ساختگى ايجاد كرده اند.
قرار است مقتدرى زاده، 16 ژوئن (27 خرداد) در 

دادگاه فدرال آمريكا حاضر شود.
آن چه كه شرايط را براى مقتدرى زاده در صورت 
اثبات وقوع جرم توسط او پيچيده تر مى كند تحريم هاى 
زمان  از  كه  است  ايران  عليه  متحده  اياالت  دائمى 
اشغال سفارت آمريكا اعمال شده و حاال مقتدرى زاده 

در خاك اين كشور با اتهام نقض آن ها روبه روست.

دالل نظامى ايرانى در كلورادو آمريكا دستگير شد

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

www:iranshahrnewsagency.com

telegram.me/iranshahrnewsagency

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8038&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=9801&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40158&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=38514&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=490
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=347&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21465&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41890&Status=2
http://www.iranshahrnewsagency.com/
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در كانون خبر: نكته به نكته مو به مو:

ديدن اين  دو عكس كافيست كه ياد آور دو سخنرانى شرم آور دو رييس
جمهور پيشين اسالمى درباره همجنسگرايى و همجنسگريان در ايران باشيم.

هر دو در نيويورك و هر دو در محيط دانشگاهى!!!
«اينجا گفت:  سنتر  كندى  اف  جان  مركز  در  كه  طلب  اصالح  خاتمى 
دانشگاه است پس علمى بحث كنيم» و پس از كلى صغرى كبرى چيدن
براى اسالم  و  نيست  خشونت  خود  خودى  به  «مجازات  گرفت:  نتيجه 

همجنس بازان!!! مجازات اعدام در نظر گرفته..».
و احمدى نژاد اين مايه ننگ و شرم تاريخ معاصر ايران كه با آن لبخند
همجنسگرا اصال  ايران  در  «ما  گفت:  كمبيا  دانشگاه  در  كننده اش  مشمئز 

نداريم»!!!
حقوق بيان،  آزادى  پاى  وقتى  رژيم  اين  طلب  اصالح  و  اصولگرا  ميان 
انسانى، دگر انديشان مذهبى و عقيدتى و جنسيتى و صداهاى متفاوت به
ميان ميآيد، نمى توان فرق گذاشت. آنها از يك آبشخور متعفن فكرى به نام
ولى فقيه تغذيه مى شوند كه به خود اختيار مى دهد تا به نام خدا بر زمين

حكم براند و مخالفان نظر خود را از لب تيغ بگذراند.
جمهورى هميشگى  حمايت  همچنين  و  اورالندو  كشتار  ايرانشهر 
در شماره  اين  در  و  كرده  محكوم  را  همجنسگرايان  به  آزار  از  اسالمى 
همبستگى با جامعه جهانى لگوى خود را به رنگ پرچم رنگين كمان، نشان

همجنسگرايان تغيير داده است.

وقتى پاى دگر انديش درميان باشد:
اصولگرا و اصالح طلب رژيم

اسالمى يكى هستند
باراك اوباما، رئيس جمهورى آمريكا در باره تيراندازى
در كلوب همجنسگرايان در اورالندو كه مرگبار ترين
تيراندازى تاريخ آمريكا بوده، گفت افرادى هستند كه
مى گويند بايد مسلمانان را از ورود به آمريكا منع كرد،
كسى كه در اورالندو دست به كشتار زد آمريكايى بود.
آقاى اوباما از  به كار نبردن عبارت «تروريسم راديكال
اسالمى» دفاع كرد و گفت استفاده از اين عبارت دقيقا
عبارت اين  گفت  او  داشت؟  خواهد  دستاوردى  چه 

قدرت جادويى ندارد.
دونالد ترامپ و برخى ديگر از جمهوريخواهان نظير
تد كروز، آقاى اوباما را تحت فشار گذاشته اند كه بايد

از اين عبارت استفاده كند.
اما باراك اوباما پرسيد كه آيا استفاده از اين عبارت
باعث خواهد شد كه داعش كمتر سعى كند آمريكاييان
را بكشد؟ آيا متحدان بيشترى را جذب خواهيم كرد؟
آيا استراتژى نظامى خاصى با استفاده از اين عبارت
حاصل خواهد شد؟ آقاى اوباما گفت پاسخ همه اين ها

منفى است.
تهديد، او گفت استفاده از نام هاى ديگر براى يك 
باعث نمى شود كه آن تهديد از بين برود و اين كارها

يك انحراف يا حواس پرتى سياسى است.
دونالد ترامپ گفته است كه اگر باراك اوباما حاضر
نباشد از عبارت تروريسم راديكال اسالمى استفاده كند،

بايد از رياست جمهورى استعفا دهد.
آقاى اوباما جمهوريخواهان را كه مى گويند استفاده از
اين عبارت به دولت در شكست داعش كمك خواهد
كرد، به تمسخر گرفت و گفت اگر كسى فكر مى كند كه
ما دشمنانمان را اشتباه گرفته ايم، براى تروريست هايى
برانگيز تعجب  كرده ايم  خارج  جنگ  صحنه  از  كه 

خواهد بود.
باراك اوباما همچنين از تاكيد دونالد ترامپ بر ممنوع

كردن ورود مهاجران مسلمان به طور موقت، انتقاد كرد
و گفت اساس آمريكا آزادى، از جمله آزادى مذهب
است و ما در اينجا، در مورد مذهب افراد سئوال و

جواب نمى كنيم.
باراك اوباما گفت اگر ما اين ارزش ها را كنار بگذاريم،
جهان نقاط  ديگر  و  اينجا  در  افراد  شدن  راديكال  به 
كمك كرده ايم و به همه چيز هايى كه در حفظ آنها

تالش مى كنيم، خيانت كرده ايم.

بر اساس گزارش ها يك بازيگر سابق تركيه به اتهام فروش غيرقانونى كاالى ممنوعه
اى كه مى تواند در توليد موشك به كار رود به ايران، در نيويورك بازداشت شد.

اردال كويومچو(erdal kuyumcu) 44 ساله و رئيس شركت گلوبال متالورجى
روز پانزدهم جون به اتهام نقض قانون بين المللى كه تجارت با ايران را محدود مى

كند، گناهكار شناخته شد.
در كيفرخواست گفته مى شود كه كويومچو بيش از 450 كيلوگرم پودر فلزات
كبالت-نيكل را كه در ساخت موشك و فضاپيما و همچنين در تاسيسات اتمى

استفاده مى شود براى صادر به ايران جمع آورى كرده است.

او با شريك خود پودر فلزات فوق را قبل از ارسال به ايران به تركيه فرستاد.
كيفرخواست خواستار 20 سال زندان براى كويومجو و همچنين پرداخت يك
ميليون دالر جريمه نقدى شده است. اما انتظار مى رود كه در نهايت پنج سال زندان

در انتظار كويومجو باشد. حكم نهايى او در ماه اكتبر صادر خواهد شد.
وزارت دادگسترى آمريكا مى گويد كويومجو پودر فلزا نيكل را از يك شركت
آمريكايى در اوهايو خريد و بدون دريافت مجوز دفتر كنترل سرمايه هاى خارجى

وزارت خزارنه دارى، از طريق يك شركت در تركيه به ايران فروخت.
اين خزديدها دليلى بر كابرد برنامه هسته اى تعطيل شده جمهورى اسالمى است.

سپاه پاسداران در ايران ضمن تائيد بازداشت نازنين زاغرى به دست اين نهاد، اين
شهروند ايرانى بريتانيايى را متهم كرد كه در «پروژه هاى براندازى مشاركت» داشته و

«يكى از سرشبكه هاى اصلى وابسته به بيگانگان» است.
سپاه پس از بيش از دو ماه كه از بازداشت خانم زاغرى مى گذرد اين امر را تاييد كرده است.
روابط عمومى سپاه پاسداران روز چهارشنبه، 15 جون 2016، در اطالعيه اى اعالم
كرد كه خانم زاغرى «با عضويت در شركت ها و موسسات بيگانه در طراحى و
جمهورى نظامِ»  نرم  براندازى  موضوع  با  سايبرى  و  اى  رسانه  پروژه هاى  اجراى 

اسالمى «مشاركت» داشته است.
اين نهاد همچنين خانم زاغرى را متهم مى كند كه «يكى از سرشبكه هاى اصلى

موسسات معاند بوده كه تحت هدايت و حمايت سرويس هاى رسانه اى و جاسوسى
دولت هاى بيگانه فعاليت هاى مجرمانه خود را طى ساليان گذشته انجام داده است».
سپاه بدون اشاره به جزئيات همچنين تهديد كرد كه «نيروهاى امنيتى اين نهاد نظامى
پيش از اين هم تيم ها و عناصر وابسته به سرويس هاى بيگانه را شناسايى كرده و زير

ضربه قرار داده بودند كه بنا به مورد در آينده اطالع رسانى خواهد شد».
مطرح شدن اين اتهامات واهى عليه خانم زاغرى در حالى است كه بنياد تامسون
رويترز پيش از اين در اطالعيه اى اعالم كرده بود كه خانم زاغرى، از چهار سال پيش
مديريت بعضى پروژه هاى اين بنياد را برعهده داشته، ولى اين پروژه ها در حوزه هاى

آموزشى و بدون هرگونه ارتباط با ايران بوده است.

بازيگر ترك به اتهام فروش مواد ممنوع به ايران، در آمريكا بازداشت شد

نازنینزاغرى به مشارکت در براندازى جمهورى اسالمى متهم شد

رييس جمهورى: ما درباره مذهب از كسى سوال نمى كنيم

http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=101549&cat=1&pgs=1&pic=A
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=37365&Status=2
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محاكمه ى رضا ضراب، تاجر تركيه اى با اصليت ايرانى
كه در ماه مارس در ميامى آمريكا به اتهام تالش براى
دور زدن تحريم هاى ايران دستگير شده است، روز بيستم
ژوئن (31 خرداد ماه) در نيويورك برگزار خواهد شد.
به گزارش دوغان نيوز، اين محاكمه كه قرار بود در
فردا، 16 ژوئن برگزار شود، امروز با درخواست دادستان
اياالت متحده، به دليل مشغله و برنامه ى كارى سنگين
فرداى او، به تعويق افتاد. پس از موافقت وكيل ضراب،
قاضى دادگاه، ريچارد برمن نيز با درخواست دادستان
موافقت كرد و دادگاه را به روز 20 ژوئن موكول كرد.
ضراب كه سه گذرنامه ى ايران، تركيه و كشور مقدونيه
و است  زندانى  آمريكا  در  حاضر  حال  در  دارد،  را 
قيد به  ضراب  آزادى  درخواست  با  آمريكا  دادستانى 
دادگاه برگزارى  زمان  تا  دالرى  ميليون   50 وثيقه ى 

مخالفت كرده است.

در كانون خبر:

گارد ساحلى كاليفرنيا مى گويد: در حالى كه نزديك سه
هفته از گمشدن يك هواپيماي خصوصى كه سرنشينان
مربي و  ايرانى آمريكايى  خلبان  هارونيان  ادموند  آن، 
پروازى اش جيسون گليزر مى گذرد، هنوز هيچ نشانه اى
از اين پرواز و سقوط احتمالى آن در اقيانوس آرام به
دست نيامده است. اين هواپيما، آخرين بار بر فراز جزيره
«كاتالينا آيلند» در جنوب غرب لس آنجلس بر صفحه

رادار ثبت شده است.
پليس كاليفرنيا مى گويد اين هواپيما، بعدازظهر 28 ماه
مي 2016 از جزيره كاتالينا آيلند برخاسته و قرار بود پس
از 70 مايل پرواز در فرودگاه ون نايز به زمين بنشيند كه
به ناگهان از صفحه سيستم رادار محو شده است. ادموند
هارونيان و جيسون گليزر با يك هواپيما يك موتوره
از نوع سسنا مدل 172مشغول پرواز بودند كه از رسته
هواپيماهاى امن براى پرواز محسوب مى شود. فرودگاه
جزيره كاتالينا مى گويد هيچ نقص فنى در اين هواپيما

پيش از آغاز پرواز گزارش نشده بود.
پليس و هم چنين گارد ساحلى از زمان مفقود شدن
هواپيما و سرنشينان آن در جستجوى آن بوده اند، هر
چند گارد ساحلي به دليل پيدا نشدن هيچ نشانه اى از
هواپيما يا سرنشينان آن در سواحل و آب هاى كتالينا
ايلند، جستجو را متوقف كرده است. اما بالفاصله خانواده
هارونيان با استخدام سه هليكوپتر جستجوگر همچنان در
حال جستجو در مسير پرواز و همچنين نواحى احتمالى
پيرامون آن هستند كه امكان دارد نشانه اى از پرواز گمشده

به دست دهد. اين خانواده ايرانى تبار ساكن كاليفرنيا
گفته اند جايزه اى 250 هزار دالرى براى پيدا كردند آقاى

هارونيان در نظر گرفته اند.
ادموند هارونيان از شناخته شده ترين فعاالن صنعت بيمه
در آمريكا است كه موفقيت چشمگير او در ارائه خدمات
مربوط به پوشش بيمه «اوباما كر» در سال گذشته نيز
مورد توجه رسانه هاى محلى قرار گرفت. آخرين بار
آقاى هارونيان در ساعت 12 و 35 دقيقه روز 28 مى

2016 و تنها دقايقى قبل از آغاز پرواز ياد شده تصاويرى
از خود در صفحه فيسبوك شخصى اش منتشر كرده
است كه او را در حال آماده شدن براى پرواز با هواپيماى

سسنا 172 در فرودگاه جزيره كاتالينا نشان مى دهد.
الزم به يادآورى است هنوز مشخص نيست آيا اين
هواپيما سقوط كرده است يا نه؟ اما در ميان عالقمندان به
صنعت هوانورى در غرب امريكا، از اين پرواز با عنوان

مسافران برموداى غرب (كاليفرنيا) ياد شده است.

كارگر يك  آمريكايى،  هاى  رسانه  گزارش  به 
آماريلوى شهر  در  ديروز  كه  والمارت  فروشگاه 
همكارانش از  يكى  و  رئيس  آمريكا  تكزاس  ايالت 
است. بوده  ايرانى  مهاجرى  گرفت،  گروگان  به  را 
بود ساله   54 و  داشت  نام  مقدم  محمد  فرد،  اين 
گلوله شليك  با  نهايتا  گروگان گيرى،  جريان  در  و 
پليس كشته شد. در جريان اين واقعه، به هيچ يك

از گروگان هاى او آسيبى نرسيد.
بستگان آقاى مقدم گفته اند كه وى هشت سال قبل
مهاجرت متحده  اياالت  به  خود  خانواده  همراه  به 

كرده بود.
و نبوده  جرم  ارتكاب  سابقه  گونه  هيچ  داراى  او 
به گفته دخترش، صبح روز واقعه در حالتى عادى
صبحانه خورده و به شادمانى راهى محل كار خود

شده بود.
«مرتبط واقعه  يك  را  ديروز  گروگان گيرى  پليس 
ظاهرا مقدم،  محمد  گفته  و  كرده  توصيف  كار»  با 
بوده مرتبط  وى  شغلى  ارتقاى  به  كه  موضوعى  به 

اعتراض داشته است.
به گفته پليس، آقاى مقدم در هنگام گروگان گيرى،

از يك اسلحه كمرى استفاده كرده است.

شبانه كلوب  يك  در  مرگبار  تيراندازى  دنبال  به 
دگرباشان جنسى در اورالندو واقع در ايالت فلوريدا،
بحث و جدل هاى معمول بين طرفداران حفظ قوانين
موجود براى مالكيت اسلحه و كسانى خواستار اصالح

اين قوانين هستند، بار ديگر در آمريكا داغ شد.
انجمن ملى اسلحه، از البى هاى پرنفوذ در آمريكا
روز چهارشنبه گفت هركس كه در ليست تحت نظر
تروريستى قرار دارد، اگر سعى كرد اسلحه بخرد، بايد
ابتدا مورد تحقيقات پليس فدرال آمريكا (اف بى آى)

قرار بگيرد و فروش اسلحه به آن فرد به تاخير بيافتد.
نامزد احتمالى حزب جمهوريخواه در انتخابات رياست
جمهورى پائيز آينده گفت درباره راه هاى جلوگيرى از
تروريسم مظنونان  فهرست  در  كه  افرادى  دسترسى 
بوده و ممنوع الپرواز هستند، با «انجمن ملى اسلحه»

گفت وگو خواهد كرد.
روز ترامپ  دونالد  آمريكا،  رسانه هاى  گزارش  به 
چهارشنبه در توئيتر اعالم كرد با انجمن، كه از نامزدى
او در انتخابات حمايت كرده ، درباره نحوه جلوگيرى
از خريد سالح توسط افراد تحت نظر نيروهاى امنيتى

تبادل نظر خواهد كرد.
اين سرمايه دار اهل نيويورك جزئيات بيشترى درباره
زمان و مكان اين گفت وگو ارائه نكرد و به گزارش
به نيز  او  انتخاباتى  كمپين  اعضاى  آسوشيتدپرس، 

درخواست اين خبرگزارى براى ارائه توضيحات بيشتر
هنوز پاسخ نداده اند.

انجمن ملى اسلحه، كه از البى هاى پرنفوذ و مخالف
شدن سخت تر  براى  اوباما  باراك  دولت  تالش هاى 
قوانين مالكيت يا حمل سالح در آمريكاست در پيامى

در توئيتر از مالقات با ترامپ استقبال كرده است.
در همين حال، فاجعه صبح يكشنبه در اورالندو كه
منجر به كشته شدن 50 نفر از جمله خود مهاجم شد،
به ويژه بهانه اى شد براى رقابت هاى دو حزب عمده
سياسى دموكرات و جمهوريخواه، چه در كنگره و چه

در عرصه رقابت هاى انتخاباتى رياست جمهورى.
عضو دموكرات مجلس نمايندگان ايالت فلوريدا نيز
روز چهارشنبه خواستار برگزارى يك جلسه فوق العاده و
تصويب فورى اليحه ممنوعيت فروش اسلحه به افرادى
شد كه تحت نظارت پليس و نيروهاى امنيتى قرار دارند.
در مجلس سناى اياالت متحده در شهر واشنگتن،
پيشنهادات با  مخالفت  جمهوريخواه  اكثريت  رهبر 
دموكرات ها براى اصالح قوانين كنترل سالح را تكرار
كرد، اما ظاهرأ در را براى ارائه پيشنهادهاى جديد براى

برخى تغييرات باز گذاشت.

و بازيگر  ايران،  سينما  عكاسى  پدر  بيچاره  اصغر 
فرو جهان  از  ديده  پيش  ساعاتى  سينما  كارگردان 
را خود  عمر  پايانى  هاى  سال  بيچاره  آقاى  بست. 
در لس آنجلس در آمريكا زندگى مى كرد اما كمتر
يك ماه پيش و در پى شدت گرفتن بيمارى سرطان

خواسته بود تا به ايران باز گردد.
روز در  او  بود.   1306 سال  متولد  بيچاره  اصغر 

تولدش (22 خرداد) در گذشته است.
نخستين كار بيچاره در سينماى ايران، كپى گرفتن
از عكس هاى فيلم دختر لر براى عبدالحسين سپنتا
دختر بود.  فيلم  اين  بازيگر  و  فيلمنامه  نويسنده 
به كه  بود  ايران  سينماى  ناطق  فيلم  نخستين  لر 

كارگردانى اردشير ايرانى در بمبئى ساخته شد.
بيچاره به دليل روحيه و اخالق خوبش با طيف هاى

مختلفى از هنرمندان ايرانى از نويسندگان و شاعران
تجسمى هنرهاى  و  تئاتر  و  سينما  اهالى  تا  گرفته 
و موسيقى دوست بود. او در مقاطع مختلف حلقه
بود. يكديگر  به  گوناگو  حوزه ّاى  هنرمندان  وصل 
نقش ايفاى  به  سينمايى  فيلم   23 حدود  در  بيچاره 
پرداخت. اى ايران، ناخدا خورشيد، بوى كافور عطر
ياس و ... از جمله  فيلم هايى بود كه بيچاره در آن ها

بازى كرد.
آخرين مستند از زندگى اصغر بيچاره به كارگردانى
و نويسندگى رويا ملكى براى برنامه پرتره در صداى
آمريكا و در زمان اقامت آن شادروان در لس آنجلس
ساخته شد. همچنين اين عكاس پر سابقه در نوروز
مراسم از  افتخارى  صورت  به  خورشيدى   1393
لس وود  وست  در  ايرانيان  نوروزى  گردهمايى 

آنجلس عكاسى كرد.
آرشيو عكس آقاى بيچاره از سينماى ايران داراى
ارزش بااليى است كه از تاريخ مصور پشت پرده و

روى پرده اين هنر در ايران روايت مى كند.

بى خبرى از هواپيماى آمريكايى و خلبان ايرانى در برموداى
كاليفرنيا

پدر عكاسى سينماى ايران در لس آنجلس درگذشت

دادستانى فدرال
خواهان تعويق
محاكمه ضراب

شد

عامل گروگان گيرى تگزاس يك مهاجر
ايرانى بود

موافقت انجمن ملى اسلحه با محدوديت فروش سالح
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براى پيدا كردن صاحبان مشاغل و نياز به داشتن 
اطالعات از مهمترين اتفاقات روز در جامعه 
ايرانيان كاليفرنيا كافيست با مركز اطالعات 

ايرانيان تماس بگيريد

818 9 08 08 08

از مهرآباد  تا   ال  اى اكس

آه  از آن خرداد سبزي كه 
سربي شد

همدلى از همزبانى بهتر است

يك:

وضعيت گروتسكى در صفحه ى نخست بى بى سى 
فارسى و در چيدمان تيتر خبرها به وجود آمده.

- شوراى اسالمى پاكستان: مردان در صورت نياز 
زنان خود را بزنند.

پارتى  در  شركت  براى  شالق  ضربه  اجراى 99   -
شبانه.

- تصميم حماس براى اجراى حكم اعدام در غزه.
- آُخند زاده رهبر طالبان افغانستان شد.
- ترامپ نامزد جمهورى خواهان شد.

- نئاندرتال ها از آنچه تا حاال فكر مى كرديم باهوش 
تر بوده اند

ما  بى وصف  حماقت  از  نشان  كه  تيترها  اين  كنار 
آدماى امروزى دارد، صحبت از اندازه شعورانسان هاى 

اوليه مى كنيم؟!!
كسانى كه يك هزارم اين حماقت هايى كه بر صفحه 

اول بى بى سى نقش بسته را هم، مرتكب نشده اند!
كسى مثل ترامپ توى قبيله هاى نئاندرتال ها پادوى 
هيزم جمع كن هم نمى شد! در زمانه ما و به زودى 
جهان  قبيله/كشور  قدرتمندترين  جمهور  رئيس 

مىشود.
انسان  شعور  اندازه  مورد  در  تمام  وقاحت  با  ما  و 

نخستين نظر مى دهيم؟!
 

دو:
سال 1381

استاد سر كالس تحليل بازيگرى گفت: گاى ريچى 
و  مى ده  انجام  را  دنيا  كار  مهمترين  حاضر  حال  در 
پوريا  امير  اخالق  كه  همه  خنده،  زير  زدم  پقى  من 
را مى دانستند نفس در سينه شان حبس شد، استاد با 

همان لحن عصبى پرسيد كى خنديد؟
گفتم : من

پرسيد: كى مى دونه چرا خنديد؟
همه هاج و واج مانده بودند، گفت خودت بگو

اين  كه  اين  براى   : گفتم  و  گرفت  خنده ام  دوباره 
افتخار را يافته كه شوهر «بانو» مدونا باشد
امير خنديد، پرسيد: اسمت آرين بود؟

گفتم بله!
 

سه:
 سپتامبر دو هزار و چهارده، پاييز هنوز گرم لوس 
آنجلس، در خيابان وست وود ديدمش! نشسته بود 
در رستوران عطارى و با همساالنش چاى مى نوشيد.

و  وود  وست  تاريخچه  داشت  منصورى  مسلم 

روزهاى طالئي تهرانجلس را برايم بازگو مى كرد كه 
يكهو گفتم: عمو اصغر!

رفتم سر ميزش و ساعتى رنج زندگى كم رنگ شد.
خرداد  دو  و  بيست  در  بيچاره  اصغر  پيش  چندى 
سالروز تولد خودش و يار ديرينش حسين سرشار، 

در لوس آنجلس چشم از جهان فروبست.
پى نوشت:

اين هم براى كسانى كه شايد ندانند عمو اصغر كه 
بود:

او  آمد.  دنيا  به  تهران  در  سال 1306  بيچاره  اصغر 
به  عكاسى  در  ساده  كارگر  عنوان  به  سالگى  از 11 
كار مشغول شد، پس از چند سال در الله زار تهران 
مغازه اى باز كرد كه به زودى تبديل به پاتوق هنرمندان 

و نويسندگان معروف آن زمان شد.
نخستين بار با گرفتن كپى از تمام عكس هاى فيلم 
اين  فيلمنامه نويس  سپنتا  عبدالحسين  براى  لر  دختر 
وارد دنياى هنر شد. سپس با آشنايى با  فيلم، رسماً 
تئاتر، افزون بر عكاسى از نمايش ها، گاه در بعضى از 
آنها هم به بازى پرداخت. چند سال بعد با گروه دوبله 
همكارى  ايتاليا  در  سرشار  حسين  و  حنانه  مرتضى 

كرد. او عكاسى را از سال 1323 آغاز كرد.
او در موزه شخصى اش دوربين هايى از قديمى ترين 
عكاسان ايران مانند دوربين «ماشاءاهللا خان عكاسباشى» 
را نگهدارى مى كرد. اصغر بيچاره 3 جلد كتاب درباره 

تاريخ سينماى ايران نگاشته است.
او افزون بر عكاسى 38 فيلم، سابقه بازى در 23 فيلم 
سينمايى از جمله ناخدا خورشيد، اى ايران، مزاحم، 

بوى كافور، عطر ياس و ... را نيز در كارنامه داشت.

تاريخ  در  داريم  انگار  گفتم  دوستى  به  يك بار  هشت،  و  هشتاد  سال 
همة  با  او  و  مى رفتيم  تاريخ  سمت  به  ما  داشت؛  حقيقت  مى زنيم.  قدم 
گمانم  به  سال  هفت  از  پس  امروز  اما  مى آمد.  ما  سوى  به  غول آساييش 
كنيم.  گفتگو  يكديگر  با  نتوانستيم  ما  كه  است  اين  مستتر،  تلخ  حقيقت 
تصميم  نتوانستيم  ما  بفهميم.  را  يكديگر  حرف  توانستيم  اي  نقطه  در  اما 
كه  نيست  مهم  مشترك.  فهم  براى  حقيقت،  براى  راستى،  براى  بگيريم 
اى  پنبه  حقيقت؛  نشد،  باورمان  كه   است  اين  مهم  كيست؟  ماجرا  مقصر 
است  كالفى  حقيقت،  استحاله،  ريسمان  و  نخ  به  و  شود  رشته  كه  نيست 
به  اى  گوشه  در  بازهم  كنى  تقال  انكارش  براى  هرچه  و  ميپيچد  درهم  كه 
 ، حقيقت  آري  زند.  مي  نيشخند  ات،  افتاده  شماره  به  نفس  و  سرد  عرق 
سندى بر مظلوميت يا معصوميت مردمانى است كه در آرامش و مدارا، داد 
ما  كه  سال هايى  در  شايد  مي داند؟  چه  كسي   . شدند  داغ  اما  خواستند  مى 
«نشد»  كه  مفاهمه اى  براى  باشد  تقاليى  نماد  واژه  اين  شوربختانه  نيستيم، 
يكديگر»  «درك  سوى  به  حركت  آغازين  نقطه  نماد  برعكس،  هم  شايد  و 

«شد». كه 
در اين ميان بعضى هامان بخت يار بوديم و پامال پيل مست تاريخ نشديم، 

امير  و  محسن  و  سهراب  و  ندا  از  دادند.  بها  سختى  به  اما  ديگر  بعضى 
دالني  نازك  طرفي  از  كرد.  عبور  راحتي  به  نمي توان  كه  و...  كيانوش  و 
طي  نگاره  و  نامه  و  وثيقه  و  زندان  با  سال هاست  كه  محمدي  نرگس  مثل 
بريدند  سال   16 برايش  كه  امروز  حتا  نمي نشيند  پا  از  كه  شگفتا  و  مي كند 
و به هزار منت و مزمت قانوني به ده سال اجرايي كردند. من نمى خواهم 
افكنده  خويش  مست  تقدير  پنجة  در  پنجه  كه  آدمى  بخوانم،  مرثيه  برايش 
آزادش  بنويسم  نمى خواهم  حتا  است.  نياز  بى  ما  و  من  سوگ سرايى  از 
به  را  آزادگى اش  نشد،  تطميع  و  تهديد  تسليم  كه  روز  همان  از  او  كنيد، 
تا  برايم  باشد  يادآورى  خط،  چند  اين  مى خواهد  دلم  فقط  رساند،  اثبات 
پسين تر براى آيندگانم بگويم در آن روزهاى سنگين كه همه چيز از فرط 
خط  آن  بر  خويش،  جان  بهاى  به  آدم هايى  بود،  الماس  شبيه  بودن  صلب 
را  الماس  مى تواند  كه  است  الماس  فقط  گفت  آنكه  داشت  حق  افكندند. 
نماد  هستند،  ما  تاريخ  درخشان  الماس  ايشان،  همه  مانند  انسان هايى  ببرد. 
ميان،  اين  مغبون  نمى كند.  خم  سر  حصر  و  بند  برابر  كه  آزاده اى  روح 
عمر  او،  امثال  درخشش  از  محروم  كه  است  نگون بخت  زندان بان  هميشه 

خويش را تبه مى كند تا زمانى كه پاى پيل زمان بر سرش فرود آيد.

با ثبت ميراث مولوى به نام ايران و تركيه در يونسكو و اعتراض افغانستان باز 
هم اين موضوع تكرارى مطرح مى شود كه موالنا متعلق به كجاست؟ فحوا و 
معناى اشعار موالنا به گونه اى است كه در آن پرسش از موطن آدميان مسخره 

و مضحك به نظر مي رسد.
«گفتم ز كجايى تو «تسخر» زد و گفت اى جان!

نيمى ام ز تركستان نيمى ام  ز فرغانه
نيمى ام زآب و گل نيميم ز جان و دل

نيمى ام لب دريا نيمى همه دردانه
گفتم كه رفيقى كن با من كه منم خويشت
گفتا كه بشناسم من هم خويش ز بيگانه

موالنا در بلخ بدنيا آمد در ماجراى يورش مغول به قلمرو خوارزمشاهيان به 
غرب گريخت و در قونيه سكنى گزيد. زبان غالب تمام اين سرزمينها در آن 
در  مولوى  فرزند  ولد  سلطان  چنانكه  قونيه  در  حتا  بوده است  فارسى  روزگار 

شعرى مى گويد:
فارسى گو كه جمله دريابند

گرچه زين غافلند و در خوابند 
شصت تا هفتاد هزار بيت خود مولوى نيز فارسى است اما اينكه مليت مولوى 
چيست در واقع پرسش و دغدغه اى مدرن است. مفهوم ايران به مثابه يك كشور 
وجود  گذشته  در  دارد  وجود  ايران  از  اكنون  كه  تلقى  و  است  جديد  مفهومى 
نداشته، ايران مورد اشاره در شاهنامه نيز منطقه اى بوده است كه بلوچستان بزرگ 
كنونى و بخش هاى وسيعى از افغانستان و نيز خراسان را شامل مى شده است. 

موالنا از نظر خودش اهل ناكجا بوده است، هر چند كه سروده:
بلخي ام من بلخي ام من بلخي ام

شور دارد عالمي از تلخي ام

وطن در جهان فكرى او جايى فارغ از نام و مختصات جغرافيايى است.
زمين  ايران  است.  زمين  محصول «ايران  مولوى  مدرن،  استنباط  اين  فراي  اما 
گستره اى فراتر از ايران كنونى است كه مرزهاى جغرافيايى آن از شرق تا چين 
سعدى در  بوده است، همانجا كه ابن بطوطه مغربى گزارش مى دهد كه شعر 
بارگاه امراى چين و در نغمه خنياگرانش زمزمه مى شده و در ختن ميرزا بنويسان 

دستور داشتند تا اشعار فارسي را به نگاره در آورند.
ايران زمين از غرب نيز تا بالكان و بوسنى امتداد داشته است يعنى جايى كه 

يكى از بزرگترين شارحان حافظ مى زيسته است.
ايران زمين به گستره اى جغرافيايى گفته مى شود كه مضامين و معارف مشترك 
فكرى و فلسفى اش حتا بر انديشه غيرفارسى زبانانش نيز مشهود است و چنان 
ذوقى را مى آفريند  كه به گفته تذكره نويسان شاعراني كه حتا قادر به فارسى 

سخن گفتن روان نبودند، در زمره شاعران پارسى گوى قرار مي گرفتند.
در عرفان موالنا حقيقت از واقعيت جداست.

در اينجا واقعيت امر گوياي اين است كه از هر زاويه و هر سمت و سو كه 
بنگري، مولوي اين عارف دردانه دهر فرزند فلسفه ايران زمين است. نثر او فصل 
الخطاب است و شعر او مهر تائيدي است بر خاكي كه او بر آن سجده گذاشته، 
اما اگر بخواهيم وراى واقعيت و در چارچوب حقيقت سخن بگوييم مولوى 
هموطن آنانى است كه با او همدل اند، زبان عشق او را مى فهمند و دنيايى را 

زندگى مى كنند كه او ترسميش كرده است:

اى بسا هندو و ترك همزبان
اى بسا دو ترك چون بيگانگان

پس زبان محرمى خود ديگر است
همدلى از همزبانى بهتر است

نيلوفر منصورى - خبرنگار و گوينده راديويى

نيلوفر منصورى - خبرنگار و گوينده راديويى

يادداشت هاى هفتگى آرين ريس باف؛ صداپيشه، روزنامه نگار، بازيگر

يك ملت، يك خاطره:

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=7988
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99337&cat=1&pgs=1&pic=A
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بخشى از اين كتاب خواندنى را با هم مرور مى
كنيم:

چه را  شما  نيستند،  حال  سر  امروز  اعليحضرت   -
مى شود؟

دفترش آفتاب گير  پنجره  كنار  از  شاه»  «محمدرضا 
بر دربار  وزير  َعَلم»  «اسداله  بطرف  نياوران  كاخ  در 

مى گردد.
- از دست اين دور و برى ها.

- از بس شاهنشاه خليق هستند.
«شاه» پشت ميز كارش مى نشيند.

- اين خواهر ما، كًال ديوانه شده، از يك طرف تظاهر
از دارد.  عام المنفعه  و  خيرخواهانه  كارهاى  داعيه  و 
دست نامشروع  و  كثيف  معامله  هر  در  ديگر،  طرف 
و نقش دارد، از آن بدتر سفيرمان از آلمان خبر داده
است كه نشريات اروپائى از ميهمانى هاى بى پرواى او
در مونيخ، مطالبى چاپ كرده اند و پاى دربار را هم به

ميان كشيده اند.
«علم» سر فرود مى آورد.

- اعليحضرت آگاه هستند كه نشريات، مثل فواحشى
هستند كه هر كس مبلغ بيشترى بپردازد، در آغوشش
قرار مى گيرند. ضمن اينكه تالش مغرضانه كمونيست ها
را نبايد فراموش كرد كه از هر مستمسكى براى خدشه

وارد كردن به چهره ايران، كوتاهى نمى كنند.
وزير و  شاه  كالم  رشته  مخصوص،  تلفن  زنگ 

دربارش را قطع مى كند. آن سوى خط، ملكه است.
- اعليحضرت خبر دارند كه در شهر چه مى گذرد؟

«شاه» با بى حوصلگى پاسخ مى دهد:
- منظورتان چيست؟

- ديشب، رياست شهربانى اعليحضرت، دسته گل
به آب داده اند!

- واضح صحبت كنيد.
«فرح»، عصبانيت خود را فرو مى دهد:

نخبگان از  تن  چند  شهربانى،  بدستور  ديشب   -
مملكت، مورد ضرب و شتم مأمورين قرار گرفته و

موهايشان را از ته تراشيده اند.
«شاه» به «علم» اشاره مى كند تا گوشى ديگر را بردارد

و در تلفن مى گويد:
- يكبار ديگر تكرار كنيد، علم هم پاى خط است.

فرح تكرار مى كند. «شاه» به «علم» نگاه مى كند.
- همچو چيزى امكان ندارد.

«ملكه» صدايش اوج مى گيرد.
«زنده و  شكوه»  «فرهاد  نقد  به  دست  اينجا،  تا   -
رودى» دو موسيقى دان جهانى كه به دعوت و اصرار
ما به ايران آمده اند، قربانى دستورات رئيس شهربانى

شده اند.
«علم» دخالت مى كند:

- متأسفانه مطلب صحيح است، نوكر قصد داشت
به نيز  را  موضوع  اين  روزانه،  گزارشات  ارائه  ضمن 

شرف عرض ملوكانه برساند.
«شاه» به «علم» مى توپد:

- همين االن، اين مرتيكه «مبصر» را از كار بركنار
كنيد.

«فرح» ادامه مى دهد:
دو اين  فردا  مى فرمايند،  اجازه  اعليحضرت  اگر   -

هنرمند را براى دلجوئى، به نهار دربار دعوت كنيم.
«شاه» با نارضايتى مى گويد:

- بسيار خوب، تحفه هايتان را دعوت كنيد تا آبروى
ايران حفظ شود.

با توبيخ و اخراج تيمسار «مبصر» از رياست شهربانى،
اصطالح به  حقوق  مورد  در  وى  قبلى  دستورات 
شهروندى، مورد بررسى دوباره قرار مى گيرد و از آن
جمله است، دستور تعطيلى «ميامى» و اين در حاليست
كه«محمود» در تمام اين مدت چه اوقاتى كه به ايران
آمده و چه مواقعى كه در خارج بسر مى برده، در پى
بازگشايى اين محل، دست از تالش بر نداشته است.
او گاه دست به دامان دوست قديمى«حسين دانشور»
شده است و گاه با نامه اى به «هويدا» نخست وزير،
خواستار تجديد نظر در حكم شهربانى... و سرانجام
بعد از نُه ماه، از «ميامى» رفع توقيف مى شود!... اما به

يك شرط:
براى خارجى  آرتيست  سهميه  پروانه  و  كار  جواز 
كاباره «ميامى»، بايد به نام شخص ثالثى صادر شود.

هر كس، جز برادران «قربانى»!
***

هواپيماى «آليتاليا» ساعت دو و هيجده دقيقه بامداد
روز پنجشنبه بر روى باند فرودگاه «داوينچى» ُرم، بر
بقيه از  زودتر  و  سريع تر  «محمود»  مى نشيند.  زمين 

مسافرين، خود را به در خروجى هواپيما مى رساند.
تند و تند از پلكان هواپيما پائين مى آيد و دوان دوان
به سالن ترانزيت مى رسد. تا افسر ايتاليائى اميگريشن،
پاسپورتش را ُمهر ورود بزند و به خيابان برسد، عمرى
مى گذرد. سوار تاكسى كه مى شود، طپش قلبش فزونى
مى گيرد. به ساعت مچى اش نگاه مى كند. عقربه ها سه
صبح را نشان مى دهند. تا هتل محل اقامت در «ويا

ونه تو» نيم ساعتى راه دارد.
مطمئن است كه همسر و فرزندش در خواب هستند.
طبق صحبت قبلى، قرار بوده است كه پنجشنبه غروب

به آنها ملحق شود... اما حاال...؟
«حتماً با ديدنش خوشحال و متعجب خواهند شد...
در او،  اصرار  با  وثوقى»  «بهروز  كه  شد  خوب  چه 
عزيزش دوست  و  خانواده  امشب  شد،  ماندنى  «ُرم» 
را به گردش «ُرم» خواهد برد. امشب را بايد جشن
بگيرد. بى مناسبت هم نيست. هفته آينده «گوگوش»
در فستيوال بزرگ (كانتاجيو) همپاى سرشناس ترين
به رفت.  خواهد  صحنه  روى  بر  جهان  خوانندگان 
عنوان ميهمان برگزيده اين شب استثنائى، ترانه «عشق
و مى خواند  را   I Believe Love دارم»  باور  را 
هم زمان، صفحات موسيقى اش در جهان پخش خواهد

شد. مشكل «ميامى» هم كه ظاهراً حل شده است.
همين امروز صبح «احمد آقا» با خوشحالى خبر رفع
ُمهر و موم و به گونه اى رفع توقيف «ميامى» را به اطالع
او رسانده است. اصرار و اصرار كه هر چه زودتر، با
همسرش به ايران باز گردند... بيراه هم نمى گويد. بايد
براى يكى و دو ماهى هم كه شده، سرى به ايران بزنند.
بمناسبت مدت،  همين  طى  در  كه  مى شود  عالى 
حاال كه  را  گوگوش  «ميامى»،  دوباره  بازگشايى 
محبوبيت و سر و صداى موفقيتش در ايران پيچيده
است، روى صحنه بفرستد، تا سيل مشتاقانش، روانه

«ميامى» شوند.
همه چيز بر وفق مراد به نظر مى آيد. گوئى خوشبختى
و خوش شانسى از در و ديوار مى بارد... خدا را شكر.

خدا را شكر...
اما چرا اين راننده چاق و چله ايتاليائى با اين تاكسى
قبراقش، اينقدر آهسته و شل و ول مى راند؟! مگر خبر
ندارد كه اين دل در سينه آرام ندارد و بى قرار است.
و همسر  ديدار  بى قرار  و  دلدار  بى قرار  يار،  بى قرار 

فرزند».
نكرده ترمز  هتل  جلوى  بدرستى  هنوز  تاكسى 
مى دارد. بر  را  ساكش  مى جهد.  بيرون  كه«محمود» 
اسكناس درشتى در دست راننده مى گذارد و خود را

به جلوى ميز اطالعات هتل مى رساند.
مأمور رزرو هتل، «محمود» را مى شناسد. با او خوش
مقابلش را  سوئيت شان  اضافى  كليد  مى كند.  بش  و 
اطاق يدكى  كليد  خدمتى  خوش  براى  و  مى گذارد 

«خسرو پيشكارى» را هم تحويل مى دهد.
- سوئيت شماره 613 متعلق به شما و همسرتان. اين

هم كليد اضافى همكارتان اطاق 260.
و مى گذارد  ميز  روى  انعامى  كنان  تشكر  «محمود» 
را ششم  طبقه  دكمه  مى رساند.  آسانسور  به  را  خود 
مى فشارد و چشم، به چراغ شمارش طبقه ها مى دوزد.
با خودش فكر مى كند «حتماً اين ساعت خوابيده اند...
از بعد  معموالً  او  باشد،  بيدار  «گوگوش»  شايد  نه! 
وقت، دير  تا  مى خواباند،  را  ساله  چهار  كامبيز  اينكه 
با شعرهايش سرو كله مى زند. بعضى وقتها هم پاى
تلويزيون مى نشيند و شوهاى موزيكال را مى بيند. خدا
كند بيدار باشد. مطمئناً از حضور بى موقعش متعجب

و خوشحال خواهد شد».
به سوئيت شماره 613 كه مى رسد، آهسته كليد را در

قفل مى چرخاند. همه جا تاريك است. تنها باريكه اى
نشيمن كف  بر  كمرنگ  خطى  خواب،  اطاق  نور  از 
انداخته است. پاورچين پاورچين بطرف اطاق خواب
مى رود. به تخت نگاه مى كند. قلبش فرو مى ريزد. با
نگاه، تخت را مى كاود. فرزندش، در خواب شيرين

كودكى ست، اما از گوگوش، خبرى نيست!
كنار را  لحاف  برآمدگى  مى كند.  اشتباه  نه!   ……
چك را  «كامبيز»  خاليست.  همسرش  جاى  مى زند، 
دستشويى بطرف  سريع  مى كشد.  نفس  آرام  مى كند. 
پس را  حمام  پرده  مى كند.  روشن  را  چراغ  مى آيد. 
مى كشد. هيچكس نيست. از اطاق بيرون مى آيد. وسط
نشيمن دور خودش مى گردد. ساكى را كه هنوز در
دست دارد، به گوشه اى مى اندازد. نفسش يخ مى زند.
فكرش كار نمى كند. يكباره نگرانى به جانش مى ريزد.
هراسان باشد؟...  آمده  همسرش  سر  بالئى  نكند 
شب، وقت  اين  در  است  ممكن  چطور  مى شود. 

فرزندش را تنها گذاشته باشد؟!
اين سو بى هدف  مى آيد.  كريدور  درون  به  بسرعت 
مى دود. آسانسور  بسوى  مى كند.  نگاه  را  آن سو  و 
دكمه را مى فشارد. گذر لحظات، مثل خوره جانش را
مى خورند. نفسش تنگى مى كند. اين آسانسور لعنتى
مى رود. پله ها  بطرف  نمى كند،  صبر  نمى رسد؟  چرا 
پله ها را دو تا، يكى، طى مى كند. به طبقه دوم مى رسد.
مى خواند. را  اطاق ها  شماره  و  مى دود  راهرو  توى 
آها!... بود؟  چه  پيشكارى»  «خسرو  اطاق  شماره 
«260»... با مشت به در مى كوبد. يادش مى افتد كليد
اضافى اطاق «خسرو» را در جيب دارد. قبل از اينكه
كليد را در قفل بچرخاند، در اطاق باز مى شود. «خسرو

پيشكارى»، خواب آلود در مقابلش، ظاهر مى شود.
- ا... محمود جان اومدى؟

«محمود» هراسان سوال مى كند.
-گوگوش كجاست؟

«خسرو پيشكارى» عقب مى كشد.
- گوگوش؟!

- آره تو اطاقشون نيست. كامبيز تنهاست!
«خسرو» چنگ در انبوه موهاى ژوليده اش مى برد.

- شايد پائين باشه. بيا تو.
«محمود» اين طرف و آن طرف راهرو را نگاه مى كند.

- تو كى ديديش؟
- سر شب با هم بوديم. «بهروز وثوقى» هم بود. با

هم شام خورديم.
«محمود» از جا مى كند و به سرعت به طبقه هم كف

مى آيد.
توى مى كند.  نگاه  هتل  ورودى  سالن  بر  و  دور  به 
روى كه  رسيده  تازه  مسافر  چند  مى كشيد.  سر  البى 
مبل ها ولو شده اند. با تعجب به حركات شتاب زده او
خيره مى شوند. بطرف «بار» هتل مى رود. تعطيل است.
همسرش سراغ  مى آيد.  هتل  اطالعات  مأمور  بسوى 
به مى كند.  بى اطالعى  اظهار  هتل،  مأمور  مى گيرد.  را 
خيابان سر مى كشد. به ساعتش نگاه مى كند. چهار و
پانزده دقيقه صبح را نشان مى دهد. به سالن هتل باز
مى گردد. سوار آسانسور مى شود. به طبقه ششم مى آيد.
مى گذارد. راهرو  به  قدم  مى شود.  باز  آسانسور  در 
سوئيت، آخرين  از  كه  مى بيند  را  «گوگوش»  يكباره 

انتهاى راهرو بيرون مى آيد!
«گوگوش» مى شود.  زده  حيرت  و  مات  «محمود» 
مى بندد، يخ  هم  در  نگاه ها  مى زند.  خشكش  جا،  بر 
براى لحظاتى، زمان براى «محمود» متوقف مى شود.
مثل مرده متحرك قدم پيش مى گذارد. صدايش گره

مى خورد:
- تو كجائى؟!

به بيگانه  چشمانش  است.  پريده  «گوگوش»  رنگ 
نظر مى رسد. گوئى ديوارى ضخيم از شيشه اى سرد
و نامرئى بين شان فاصله انداخته است. صداى آهسته
«گوگوش» مثل رنگ هاى ناقوس به گوش «محمود»

مى نشيند.
- «بهروز» سرش درد مى كرد، براش آسپرين بردم.

تو كى اومدى؟

در دنياى نشر و كتاب:

گوشه هايى از كتاب جنجال برانگيز 
 Totally Private كامًال خصوصى

مستندى رمان گونه نوشته فرزان دلجو

www.iranshahrnewsagency.com

• گوگوش، سيندراليى كه
به قصر روياها مى رود.

• چگونه هديه يك ميليونى
به «تيمسار نصيرى» كارساز

مى شود.
• پاسخ قربانى به بازجوى

ساواك: ناموس، واالحضرت
پائين حضرت سرش نميشه

جناب!
شبى در رم... آغاز •

سوءظن به خيانت!

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=43030
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=70198&pgs=1&cat=7&tif=%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2460&Status=2
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براى پيدا كردن صاحبان مشاغل و نياز به داشتن 
اطالعات از مهمترين اتفاقات روز در جامعه 
ايرانيان كاليفرنيا كافيست با مركز اطالعات 

ايرانيان تماس بگيريد

818 9 08 08 08

جمعه 28 خرداد     17 جون
1273 خورشيدى (1894 ميالدى)

زادروز  دكتر عيسى صديق (صديق اعلم)- 
اديب و پژوهشگر

1317 خورشيدى (1938 ميالدى)
زادروز  فريده رازى، قصه نويس و محقق

  آثار فريده رازى در شركت كتاب موجود 
است

1330خورشيدى (1951 ميالدى)
«راضيه  امتيازى  صاحب  به  «فريد»  مجله ى 

امينى» منتشر شد
1359 خورشيدى (1980 ميالدى)

درگذشت حسن مشحون، موسيقى شناس و 
نويسنده

درگذشت قاسم نيك پور، نوازنده  ويولون و 
پيانو

1378خورشيدى (1999ميالدى)
در  نويسنده)   ) بشيرى  سياوش  درگذشت 

اروپا

شنبه 29 خرداد     18 جون
1328 خورشيدى (1949 ميالدى)

زادروز ابراهيم حامدي (ابي) خواننده  موسيقي 
ايرانى در سال 1328 در ميدان فوزيه تهران

1331 خورشيدى (1952 ميالدى)
زادروز  كاميار شاپور، شاعر

1356 خورشيدى (1977 ميالدى)
و  نويسنده  شريعتى-  على  دكتر  درگذشت 

متفكر مذهبى

يكشنبه 30 خرداد     19 جون
1287 خورشيدى (1908 ميالدى)

تمام  انتشار  از  شاه  محمدعلى  دستور  به 
روزنامه ها جلوگيرى شد

1375 خورشيدى (1996 ميالدى)
درگذشت سليم فرزان، نوازنده  ويولون و قره 

نى
1383 خورشيدى (2004ميالدى)

درگذشت محمد مهريار، مرمتگر و پژوهنده 
ميراث فرهنگى 

1388 خورشيدى (2009 ميالدى)
درگذشت  ندا آقاسلطان: (متولد 3 بهمن1361 
در تهران - 30 خرداد 1388 در تهران) يكى 
اعتراضات  جريان  در  كه  بود  نفرى  ده ها  از 
 1388 خرداد   22 انتخابات  نتايج  به  مردمى 
ژوئن   20)  1388 خرداد   30 شنبه  روز  در 
2009) در محله امير آباد تهران (خيابان كارگر 
شمالى، تقاطع خيابان شهيد صالحى و كوچه 
خسروى) به ضرب گلوله كشته شد. انتشار 
فيلم كوتاهى از لحظات جان سپردن وى كه 
فراوانى  بازتابهاى  شد،  گرفته  همراه  تلفن  با 
در رسانه هاى جهان به دنبال داشت. به نوشته 
هفته نامه تايم، لحظه جان سپردن وى پربيننده 

ترين مرگ يك انسان در تاريخ بشريت شد.
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

جريان  در  كه  سهرابى  اشكان  درگذشت 

انتخابات  به  معترضان  اعتراضى  تظاهرات 
كشته شد

1389 خورشيدى (2010 ميالدى)
جنداهللا  گروه  رهبر  ريگى  عبدالمالك  اعدام 

توسط جمهورى اسالمى 

دوشنبه 31 خرداد     20 جون
1299 خورشيدى (1920 ميالدى)

تأسيس حزب كمونيستى ايران به نام «عدالت» 
در بندر انزلى

1303 خورشيدى (1924ميالدى)
زادروز عزتاهللا انتظامى بازيگر پر سابقه تئاتر 

و سينماى ايران 
  داريوش مهرجويى كارگردان گاو (1348) 
پروراند.  و  كرد  كشف  را  انتظامى  استعداد 
بازى هاى او در ديگر آثار مهرجويى همچون 
آقاى هالو، دايره مينا، پستچى، اجاره نشين ها، 
بسيار  توانايى هاى  بروز  باعث  بانو  و  هامون 
او شد. انتظامى عالوه بر نقش آفرينى در آثار 
ديگرى  كارگردانان  فيلم هاى  در  مهرجويى، 
نيز  مخملباف  محسن  و  حاتمى  على  چون 

بازى كرده است
1326 خورشيدى (1947 ميالدى)

و  سياسى  فعال  عبادى،  شيرين  زادروز  
حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل

 كتاب هاى خانم شيرين عبادى به فارسى و 
انگليسى در شركت كتاب موجود است

1334 خورشيدى (1955 ميالدى)
زادروز هنگامه اخوان، هنرمند آواز
1360 خورشيدى (1981ميالدى)

و  نويسنده  -شاعر،  سلطانپور  سعيد  اعدام 
كارگردان تئاتر

1369 خورشيدى (1990ميالدى)
ريشتر،  مقياس  در   7.7 بزرگاى  به  زلزله اى 
حدود 40000  و  لرزاند  را  منجيل  و  رودبار 

كشته بر جاى گذاشت

سه شنبه 01 تير     21 جون
1311 خورشيدى (1932ميالدى)

زادروز ثريا اسفنديارى بختيارى در اصفهان - 
درگذشته 4 آبان 1380 در پاريس بر اثر سكته 
مغزى، دومين همسر محمدرضا شاه پهلوى و 

ملكه ايران بود.
1319 خورشيدى (1940ميالدى)

(تهران)  كيارستمى  عباس  زادروز 
فيلمنامه نويس، تهيه كننده و كارگردان سينماى 
استقبال  با  اغلب  وى  آثار  كه  است  ايرانى 
فراوان منتقدان روبهرو شده است. كيارستمى 
از سال 1970 ميالدى در عرصه سينما فعاليت 
سينمايى،  فيلم  از 40  بيش  تاكنون  و  مى كند 
كوتاه يا مستند را ساخته، نوشته، يا تهيه كرده 
است. از مهمترين آثار وى مى توان به سه گانه 
زلزله، طعم گيالس و باد ما را خواهد برد و 

زير درختان زيتون اشاره كرد.
1321 خورشيدى (1942 ميالدى)

زادروز  اورنگ خضرايى، شاعر

چهارشنبه 02 تير     22 جون
1287 خورشيدى(1908ميالدى)

به توپ بستن مجلس در ميدان بهارستان به 
دست سرهنگ لياخوف روسى.

1318 خورشيدى(1939 ميالدى)
زادروز صمد بهرنگى، داستان نويس، محقق، 

مترجم، و شاعر چپ ايرانى
 آثار صمد بهرنگى در شركت كتاب موجود 

است 
1334 خورشيدى(1955 ميالدى)

زادروز پرويز پرستويى، بازيگر ايرانى سينما، 
تئاتر وتلويزيون

1383 خورشيدى (2004 ميالدى)
سوسن آبادى  جاللى  عباس  درگذشت 
در  ايرانى  بزرگ  مينياتوريست  و  نگارگر 

لوس آنجلس (كاليفرنيا-امريكا)

پنجشنبه 03 تير     23 جون
1287 خورشيدى(1908 ميالدى)

قتل ميرزاجهانگيرخان شيرازى مدير روزنامه 
مدير  خراسانى  سلطان العلماى  صوراسرافيل، 
در  المتكلمين  ملك  و  روح القدس  روزنامه 

باغشاه تهران
1295 خورشيدى(1916 ميالدى )

نخستين  نژاد،  سامى  انگيز  روح  زادروز 
هنرپيشه زن

1344 خورشيدى (1965 ميالدى)
محاكمات  تاريخ  در  بار  نخستين  براى 
متهم،  از  دفاع  و  وكالت  ايران،  دادگسترى 
حجازى،  قدسيه  وكيل«زن»،  يك  عهده ى  به 

واگذار شد.
1357 خورشيدى (1978 ميالدى)
زادروز نگار فروزنده، بازيگر ايرانى
1386 خورشيدى (2007 ميالدى)

درگذشت افتخار دده باال، (مهستى) خواننده 
برنامه گلها، بر اثر ابتال به بيمارى سرطان در 

سانتاُرزاى سانفرانسيسكو
زاده  تهران  در   1325 آبان   25 در  مهستى 
او  خوانندگى  استعداد  ياحقى  پرويز  شد.[1] 
را در نوجوانى كشف كرد. خواهر او هايده 
موسيقى  خوانندگان  بزرگ ترين  از  يكى  نيز 
را  او  صداى  ياحقى  پرويز  است.  ايران  پاپ 
در يكى از مجلس ها به طور اتفاقى مى شنود و 
بسيار به صدايش عالقه مند مى شود و وى را 
به خوانندگى و موسيقى تشويق مى كند. هايده 
از  زودتر  مهستى  اما  بود  بزرگ تر  مهستى  از 
خواهر خود پا در وادى هنر گذاشت. وى نام 
هنرى خود را از مهستى گنجه اى شاعر ايرانى 

برگرفت.
لس آنجلس  ايرانيان  بين  در  همهستى  ياد 

همواره زنده است.
1287 خورشيدى(1908 ميالدى)

قتل ميرزاجهانگيرخان شيرازى مدير روزنامه 
مدير  خراسانى  سلطان العلماى  صوراسرافيل، 
در  المتكلمين  ملك  و  روح القدس  روزنامه 

باغشاه تهران

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
17 تا 23 جون  (28خرداد تا 3 تير)

استفاده از اين منبع براى همكاران رسانه اى با ذكر ماخذ آزاد است.

نسخه فارسى كتاب «نا انسانيت»
دكتر اردشير بابك نيا هولناكترين فاجعه اى كه بشر بر بشر وارد كرده است را همراه با كاريكاتورهاى اردشير محصص براى ما به صورت كتابى تدوين 
كرده است كه با ورق زدن آن، نه فقط قربانيان را مى بينيم، نه فقط ناله هاى دلخراش شان را مى شنويم، نه فقط باقيمانده هاى آن ها را لمس مى كنيم، نه فقط 

مى توانيم غذاهايى را كه آن مفلوكان مى خورده اند بچشيم، بلكه بوى سوخته بدن آن نگون بختان را  در فضا حس مى كنيم.  

ايرانشهر  هر هفته يك صفحه از اين «نا انسانيت» هولناك را براى آن كه نه فراموش شود و نه تكرار به چاپ مى رساند.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39746&Status=2
http://www.ketab.com/yellow.aspx
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=29889
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رويدادهاى هفته:
 از جمعه 17 جون 2016

در جنوب كاليفرنيا:

LOS ANGELES:                                                                                                               VALLEY: پيش بينى هوا

هميشه و در همه جا آخرين اطالعات درباره رويدادهاى ايرانى را در  
                                          

 دنبال كنيد
08.NET/EVENT

شب شعر در بت ديويد

سه شنبه ها از ساعت 7/30 تا 8/30 شب 

818 344 8523 

Beith David Educational 
Center
18648 Clark St.,
Los Angeles, CA91356

روحانى رضا  كنسرت 
 

روحانى  انوشيروان  همراهى  به 
شنبه 23 جوالى ساعت 7 شب 

وروديه از 45 تا 95 دالر 
424 333 4763
Herbert Zipper Concert 

Hall
200 S Grand Ave.,
Los Angeles, CA 90012

اورهشالوم كنيساى  تورات-  آموزش 

سه شنبه هر هفته  ساعت 7/30 شب 
رايگان  وروديه 

310 441 9938 

ORHASHALOM
SYNAGOGUE
10848 Missouri Ave.,
 Los Angeles, CA90025

معنوى  و  مالى  پشتيبانى 

در حمايت از يك مركز پزشكى 
با حضور شرلى و الياس شكريان

چهارشنبه 29 جون از ساعت 6/30 تا 10 شب 

909 Hartford Way,
Beverly Hills, CA 90210

كيوسك  گروه 

همراه با  ميهمان ويژه اردشير فرح 
شنبه 20 آگوست ساعت 8 شب 

Grand Performances
350 S Grand Ave.,
Los Angeles, CA 90071

شجريان سيامك  كنسرت 

يكشنبه 17 جوالى ساعت 7/30 شب
وروديه 35 تا 75 دالر 

بليط در شركت كتاب موجود است.

818 486 4186
Wilshire Ebell Theatre
4401 W 8th St.,
 Los Angeles, CA 90005 

برجام   با   مخالفت   كوران   در   ايران  

سخنران:      د كـتــر   مـصـطـفـى    د ا نـش
كوران  در  ميانه  «خاور  كتاب  نويسنده 

بنيادگرائى»
چهارشنبه 8 جون ساعت 7 بعد از ظهر 

949 551 4726
Community Room
2500 Broadway,
Santa Monica, CA 90404

ناب  مى  كنسرت 

به سرپرستى نويد كندلوسى 
يكشنبه 26 جون از 7 تا 10 شب 

براى تهيه بليط به شركت كتاب مراجعه كنيد.

Morgan- Wixson Theatre
2627 Pico Blvd.,
Santa Monica, CA 91405

تهران  كاباره  در  هفته  آخر 

همراه با شاهرخ و شماعى زاده  
ساعت 8 شب 

818 985 5800

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

اندى و كورس

پالديوم  هاليوود 
شنبه 16 جوالى 

وروديه از 74 تا 291 دالر 

6215 W. Sunset Blvd.,
Los Angeles, CA 90028

اميرى  خواجه  احسان  كنسرت 

شنبه 6 آگوست ساعت 8/30 شب 
وروديه از 50 تا 125 دالر

818 9 08 08 08
818 222 9779
Microsoft Theatre 
777 Chick Hearn Ct.,
Los Angeles, CA 90015

روحانى  شهرداد  كنسرت 

پنجشنبه 7 جوالى ساعت 7 شب 
310 276 0453

WALLIS ANNENBERG 
CENTER
9390 N. Santa Monica 

Blvd.,
Beverly Hills, CA 90210

موسيقى  و  شعر  بزم 

با حضور فرشته ملك فرنود و آواى احمد آزاد 
يكشنبه 26 جون ساعت 7 تا 10 شب 

وروديه 40 دالر 
المپيك كالكشن

818 297 2806
11301 W. Olympic 

Blvd.,#204
Los Angeles, CA 90064

نامجو  محسن  كنسرت 

يكشنبه 10 جوالى ساعت 6 بعد از ظهر 
وروديه از 45 تا 75 دالر 

براى تهيه بليط به شركت كتاب مراجعه كنيد.

Irvine Barclay Theatre 
4242 Campus Dr.,
Irvine, CA 92612

event@08.net تنظيم:  مژگان انوشيروانى

اطالعات رويدادهاى خود را از طريق ايميل:

جهت درج در اين صفحه و ثبت در سايت 
رويدادهاى ايرانيان ارسال فرماييد. 

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رويداد با برگزار كننده رويداد تماس داشته 

باشيد. ايرانشهر در قبال محتوى و نحوه 
برگزارى رويدادها مسئوليتى ندارد.

event@08.net

كوتاه  فيلم  ساليانه  جشنواره  هشتمين 

فرهنگ بنياد 

از دوشنبه 18 آپريل تا دوشنبه 18 جوالى 
فستيوال فيلم كوتاه 2016

310 666 1546
P.O.BOX 491571,
Los Angeles, CA 90049

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

جمعه و شنبه، 17 و 18 ماه جون:
با واقع شدن ماه و مريخ(مارس) بر برج عقرب مراقب حوادث اتفاقى باشد. هيچگونه خطر و ريسك نكنيد، بسرعت و بى دقت رانندگى نكنيد 
و احتياط كنيد، در كار با اشياء تيز و برنده مراقب باشيد، از عصبانيت و جرو بحث و برخورد و تنش در اين زمان بپرهيزيد و از كنترل ديگران نيز 

خوددارى كنيد و احساساتتان را در دست بگيريد و بدانيد بايد رها كنيد.
يكشنبه و دوشنبه، 19 و 20 ماه جون:

ماه در برج كمان به شما قدرت ارتباطات بين المللى، زيبايى، عرفان و سفر مى دهد. خوشبينى در اين ماه بسيار است، بخصوص اگر تمايل به 
مسئوليت پذيرى و سختكوشى داشته باشيدو ضمنا فرصت مناسبى براى پرداختن به خانواده، عشق و يا سهيم شدن و درك ديگران خواهد بود.

همچنين زمان مناسبى است براى آموزش و فراگيرى و هر گونه تحقيق.

سه شنبه تا پنجشنبه، 21 تا 23 ماه جون:
ماه در برج ترازو زمان مناسبى را براى عشق و عاشقى فراهم مى كند. در اين روز تمركز زيادى بر روى روابط و عشق وجود دارد. براى متعهد شدن 
رابطه تان را ارزيابى كنيد و مطمئن شويد رابطه متعادل است. به تعادل بين دادن و گرفتن توجه نماييد. اگر در رابطه جدى هستيد زمان مناسبى براى 

تصميم به تعهد و رها كردن مى باشد. 

زندى: افشين  درباره 
درخالل سفر زندگى Astro-72 را پايه گذارى نمودم و در عرض 20 سال اخير نسبت به 
ستاره شناسى چينى، هندى و ژاپنى شناخت پيدا كردم و از طريق اين حكمت باستانى قادر به 
خواندن نمودار تولد شدم. اين را ماموريت خود مى دانم كه زندگى ام را صرف آموزش و آشنا 

نمودن مردم با اين حكمت نمايم و تا كنون نيز هزاران نفر را به اين مقصود رسانده ام.
نمودار تولد هر شخص نشانگر طول عمر و ميزان ثروت شخص نيست، بلكه نشانگر اين است 
كه با چه استعدادها و تواناييهاى نهفته اى متولد شده ايد  واين كه تصميم درست براى پرورش 
و بكارگيرى اين استعدادها و به انجام رساندن مأموريت كيهانى تان را در زندگى به شما نشان 
خواهد داد. هر شخص با مأموريت ويژه اى به اين دنيا پاى مى گذارد و ما هميشه قدرت انتخاب 
آزاد داريم. بر اين باوردم كه همگان بايد بتوانند نمودار تولدشان را بخوانند تا براى انتخاب مسير 
زندگى شان، استعدادهايشان را كشف و متبلور سازند، من در اين مسير سعى ميكنم تا با راهنمايى 

شما به اين توانايى برسيد. من براى خدمتگذارى حاضرم.
سوال ها و پيشنهاد هايتان را از طريق ايميل يا تلفن با من در ميان بگذاريد:

Email: info@astro72.com  Phone: 424 666 9959   
Facebook: AfshinAstro72  Zandineuroplasticity.com
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قسمت اول:
همه مى دانند كه جهانى سازى، 
تغييرات شگرفى در اقتصاد و 
زده  رقم  كار  بازار  و  سياست 
صميميت  و  عشق  اما  است. 
جهانى  عصر  در  خانواده  و 
چه  شاهد  اينجا  چطور؟ 

دگرگونى هايى هستيم؟ 
هم خانگى،  افزايش  با 

با  متوالى،  تك همسرى هاى  و  طالق  تك  سرپرستى، 
چندتكه،  خانواده هاى  مثل  پديده هايى  فزايندة  شمار 
با  سابق،  شوهرهاى  و  زن  و  همجنس  زوج هاى 
هم زيستى، دورزيستى، دور زيستى باهم و خانواده هاى 
فرا ملى، با َرحم هاى اجاره اى، توليدمثل مشاركتى با 
تخمك و اسپرم اهدايى، و... خالصه، با تنوع روزافزون 
سبك زندگى ها، گويا پرسش هاى ساده نيز رنگ وبوى 
جوابگو  ديگر  قديمى  پاسخ هاى  و  گرفته اند  تازه اى 

نيستند.
 مثًال يك «زوج» چيست اگر بنا به سند ازدواج، رابطة 
ژان كالود  نشود؟  تعريف  هم  كنار  زندگى  يا  جنسى 
كافمن، جامعه شناس فرانسوى (1992)، پاسخى به واقع 
كه  دارد  وجود  زمانى  «زوج»  يك  است:  داده  ُمدرن 
آن  در  چون  بخرند؛  لباس شويى  ماشين  يك  نفر  دو 
زندگى  امورات  رفته اند.  فراتر  ُرمانس  حد  از  لحظه 
مشترك روزمره، و همراه آن سلسله اى از گرفتارى ها، 

چانه زنى ها و تقابل ها آغاز مى شوند. 
البته در اين منظومة عشق هاى «بافاصله»، معيار «دو 
آدم، يك ماشين لباس شويى» جواب نمى دهد. رويكرد 
كافمن، هرقدر هم خالقانه باشد، درگير دگرگونى هايى 
رقم  خانواده  و  عشق  در  جهانى سازى  كه  نمى شود 

زده اند و آشوب جهانى عشق را آفريده اند.
در مقاله به دنبال واكاوى موضوعى هستيم كه اهميتى 
فزاينده دارد، اما جامعه شناسى خانواده به ندرت به آن 
بك گرنشايم،  و  (بك  فاصله  با  عشق  است:  پرداخته 
از  مجموعه  چند  موضوع،  اين  معرفى  براى   .(2014
ويژگى ها را بايد ارائه كرد و ايده هايى ابتدايى در جهت 
آغاز  ايده  اين  با  داد.  پيشنهاد  نظرى  چارچوبى  بناى 
مى كنيم كه در حوزه عشق و خانواده، دگرديسى عظيمى 
در حال وقوع است. عّشاق روز  به  روز اشتراك كمترى 
در سرزمين يا خاستگاه شان دارند. عشق  جهان شهرى 
شده است. آشوب ملى عشق بر پاية نگاهى دوقطبى 
به دنيا (با ما يا با آن ها؛ اينجا يا آنجا) بود، اما گويا 
امروزه اين مفهوم دوقطبى رو به زوال است و به تدريج 
از افق عشق و عاشقى ناپديد مى شود. مشخصه هايى 
كه روزگارى مرزهايى قطعى محسوب مى شدند، خواه 
رنگ پوست، مليّت، تعلق مذهبى يا فاصلة جغرافيايى، 
براى  و  هستند.  خود  قدرت  دست دادن  از  حال  در 
تعداد روزافزونى از مردم، گذر از اين مرزها جذابيت 
ويژه اى يافته است. مردان و زنان به افق هاى جديد، به 
جاذبة رمانتيك «ديگرى» جهانى كشش پيدا كرده اند. در 
زندگى روزمرة بسيارى از خانواده ها در نقاط مختلف، 
شكاف هاى عميق دوران هاى گذشته كه گمان مى شد 
خدشه ناپذيرند، اكنون تفاوت هايى تلقى مى شوند كه 

مى توان حل وفصل شان كرد.

خانواده هاى جهان شهرى: مشخصه ها و منظومه ها
براى تحليل دگرديسى هاى جارى، تمييز ميان دو الگو 
را پيشنهاد مى كنيم: از يك سو الگوى اجتماعى عشق 
اجتماعى  الگوى  ديگر،  سوى  از  و  «ملى»  خانوادة  و 
البته  «جهان گستر».  خانوادة  و  « جهان شهرى»  عشق 
عمل،  در  است؛  مفهومى  سطح  در  فقط  تمايز  اين 
بسيارى خانواده ها جايى ميان اين دو قرار گرفته اند، 
يكى به الگوى ملى نزديك تر است و ديگرى به الگوى 
جهان شهرى. اينجا الگوى دوم، يعنى چشم انداز نوين 
با  را  كارمان  مى كاويم.  را  خانوار  و  خانواده  و  عشق 
اين ايده شروع مى كنيم: در ابتداى قرن بيست ويكم، 
الگوى ملى يا سرزمينى خانوادة چهره به چهره -كه با 
تثليث سرزمين، گذرنامه و زبان تعريف مى شد- در 
حال فروپاشى است. به جاى آن، شاهد ظهور انواع 
متعددى از عشق جهان شهرى و عشق جهانى باواسطه 
(اينترنت، نت اسكايپ و...) هستيم: از مهاجرت براى 
ازدواج تا كارگران بومى مهاجر، و از ُرمانس فراملى تا 

خانوارهاى فراملى و پدر و مادرهاى فراملى.
جهان گستر»  «خانواده هاى  جديد  الگوى  اين  اساساً 
بر  در  را  خانوادگى  منظومه هاى  از  گسترده اى  دامنة 
و  قومى  و  فرهنگى  و  ملى  مرزهاى  از  كه  مى گيرد 

مذهبى فراتر مى رود. 
در نوع اول، اعضاى خانواده كنار هم در يك مكان 
زندگى مى كنند اما پيشينه هاى ملى متفاوتى دارند (مثًال 
يك زوج دومليتى، مرد فرانسوى و زن انگليسى، كه 
هر دو با فرزندانشان در پاريس زندگى مى كنند). در 
نوع دوم، همة اعضاى خانواده به يك دسته بندى ملى 
يا شبيه آن تعلق دارند اما خواه ناخواه در كشورها يا 
حتى قاره هاى متفاوت زندگى مى كنند (مثًال يك زوج 
ايرانى كه در اياالت متحده كار و زندگى مى كنند اما 

خانواده هايشان در ايران مانده اند).
به منظور تعيين شاخص هاى اين شكل هاى متنوع از 
«جهان شهرى سازى»  مفهوم  جهان گستر،  خانواده هاى 

را   (2006 اسنايدر،  و  بك  2011؛   ،2006 (بك، 
پيشنهاد مى دهم. منظور چيزى فراتر از جهانى سازى يا 
فراملى گرايى است. از اين نظر، جهان شهرى سازى به 
رابطه اى بسيار عميق تر، شخصى تر و صميمى تر اشاره 

مى كند.
«آن ها»  و  «ما»  درهم تنيدگى  معناى  به  مفهوم  اين   
معناى  به  شدن.  جهانى  ديگرى  «گرفتار»  يا  است، 
نزديكتر شدن به آنان كه برچسب «ديگرى» خورده اند، 
و نزديكتر شدن «آن ها» به ما است. جهان شهرى سازى 
در حوزه هاى مختلفى از زندگى روزمره مان، از شغل 
تا آموزش، تا تفريح و عشق رخ مى دهد؛ و بخواهيم 
يا نخواهيم، ُرخ مى دهد. و با خود نوعى «آميختگى 
افق ها»، نوعى «رقص تفاهم» (چارلز تيلور) مى آورد كه 
گاهى اوقات به سوءتفاهم بيشتر و برخورد افق ها منجر 
مى شود. ولى عصر جهانى سازى، خواه به تفاهم بيشتر 
دامن بزند يا سوءتفاهم بيشتر، عصر درهم تنيدگى است 
(هلد و همكاران، 1999؛ دالنتى، 2009). در اين عصر 
تعامل شكل هاى زيادى به خود مى گيرد: از رابطه هاى 
رودررو، مستقيم و شخصى تا شيوه هاى غيرمستقيم و 
باواسطه مانند تلويزيون و سينما و اينترنت. عواقب اين 
ماجرا تا اعماق زندگى شخصى مان، تا اعماق دورنماى 
فكرى و هيجانى مان نفوذ مى كند. هويت افراد، خواه 
اكثريت باشند يا اقليت، خواه بومى باشند يا مهاجر، 
درونى،  دگرگونى هايى  مى شود.  متأثر  وقايع  اين  از 
گاه ظريف و گاه علنى و صريح، آغاز مى شوند. تغيير 
اميدهاى  سياسى،  ايدئولوژى هاى  مذهبى،  باورهاى 

شخصى و جاه طلبى ها رقم مى خورند.
جهانى،  سرمايه دارى  سريع  گسترش  با  همچنين 
ديگر  جهان گستر»  «خانواده هاى  و  راه دور»  از  «عشق 
اينها  نيستند.  اصلى  جريان  حاشية  در  پديده هايى 
ريشه  اكثريت»  «جامعة  قلب  در  كه  مدت هاست 
جهان گستر،  خانوادة  و  جهان شهرى  عشق  دوانده اند. 
تجسم تخاصم هاى دنيا هستند، و اين تخاصم  ها در 
تاروپودشان تنيده است. همة خانواده ها تجسم همة اين 
تخاصم  ها نيستند، ولى اكثر خانواده ها قدرى از آن را 
دارند. مثًال براى زوجى دومليتى، تنش هاى سياسى ميان 
كشورهاى متبوعشان مى تواند به معارضه هاى شخصى 
تبديل شود؛ و در خانواده هاى مهاجر، تنش هاى ميان 
مركز و پيرامون، ميان غرب و «مابقى»، ممكن است 
رنجش، خشم يا خصومت علنى پيش بياورد. خانوادة 
و  روايت ها  نبرد  ميدان  به  است  ممكن  جهان گستر 
اسطوره هاى ملى متعارض تبديل شود، با همة نقاط 
كور و كش و قوس هايى كه اين روايت ها دارند. چه با 
استعمارگر و استثمارشده مواجه باشيم، چه با خشونت 
عليه اقليت ها، يا كشورگشايى در قلمروى كشورهاى 
همسايه، به هرحال، در عشق و خانوادة جهان شهرى، 
امر شخصى الجرم سياسى است، و امر سياسى الجرم 
شخصى است. تاريخ حى و حاضر است و گاهى هم 

مادة منفجره مى شود.
اگر اين طور نگاه كنيم، وقتى از زوج هاى جهان شهرى 
منظورمان  مى زنيم،  حرف  جهان گستر  خانواده هاى  و 
تحصيل كرده،  كه  نيست  نخبگان  از  كوچكى  گروه 
ُخبره، فرهنگى و با جايگاه اقتصادى مناسب اند. بلكه 
كامًال برعكس، اغلب اين خانواده ها قربانى خشونت 
در  كه  اميد  اين  به  و  بوده  اقتصادى  فالكت هاى  يا 
جايى ديگر، آينده اى بهتر بسازند، سنت هاى رايج را 

شكسته اند.

نظرية جهان شهرى
به  اندكى  توجه  تاكنون  خانواده  جامعه شناسى 
جهانى سازى داشته است. با چشم بستن بر قدرتمندترين 
فرايند سال هاى اخير، اين حوزة علمى در تلة سه گانه 
نامقدس سرزمين، دولت و ملت گرفتار شده است؛ يا 

به تعبير ديگر، در «ملى گرايى روش شناختى».
دارد  به  سرعت  مرجع  چارچوب  اين  امروزه  ولى 
زمان پريش و كهنه مى شود. اين چارچوب نمى تواند 
به تنوع روزافزون فرم هاى زندگى و روابط شخصى اى 
بپردازد كه از مرزهاى ملى فراتر مى روند. اوالً، چشم 
خود را بر روابط و سبك زندگى هاى شمار فزاينده اى 
از مردم در حاشية اجتماع، بسته است. ثانياً مفاهيمش، 
هرچند انعكاس نوع تلقى اكثريتى هستند كه در مركز 
جهان شمول  اعتبار  ادعاى  تلويحاً  دارند،  قرار  جامعه 
مى كنند. و نتيجة اين كار نقاط كور، تفسيرهاى سوگيرانه 

و نتيجه گيرى هاى مخدوش است.
دقيقاً به همين داليل است كه پژوهش جامعه شناختى 
دربارة عشق و خانواده به «چرخش جهان شهرى» نياز 
دارد. ولى در نظرية جامعه شناسى، «جهان شهرى» به چه 

معناست؟
جهان شهرى گرايى مجموعه اى كالسيك از ايده هاى 
اخالقى و سياسى است كه به دوران يونان و ُرم باستان 

بازمى گردد. در بطن اين عقيده ثنويت وجود بشرى 
انسان  يك سو  در  «جهان-شهر»؛  دوگانة  گرفته:  قرار 
و  طبيعت  وحدت  يعنى  است؛  «جهان»  از  عضوى 
بشريت. و درعين حال، انسان عضوى از «شهر» است، 

يعنى دولت ها، قوميت ها، جنسيت، و مذاهب.
فلسفة روشنگرى غربى، خصوصاً فلسفة امانوئل كانت 
كه عصر آينده را تمدن ادب و بازرگانى و صلح جهانى 
پيش گويى كرده، اين ايده را احياء كرد. اما در قرن بيستم، 
نه فقط جايگاه سياسى اش، كه اعتبار روشنفكرى آن هم 
تقريباً نابود شد. به جاى آن، «واقع گرايى» قدرت محور 
ايده اى  يافت:  اولويت  اجتماعى  علوم  و  سياست  در 
همسو با ملى گرايى هاى پُرخروش آن دوران، تروماى 
دو جنگ جهانى و جنگ سرد ابرقدرت هايى كه براى 

تسلط جهانى با هم رقابت مى كردند.
غالب  مفهومى  قامت  در  «جهانى سازى»  ظهور  با 
دوباره  نيز  جهان شهرى گرايى  اجتماعى،  علوم  در 
در جامعة دانشگاهى رواج يافت. اما در اين فرآيند، 
خود  به  جديد  شمايلى  و  شكل  جهان شهرى گرايى 
گرفت و با نقل مكان از حوزة نظرية سياسى كه اقامتگاه 
مطالعات  انسان شناسى،  حوزه هاى  در  بود،  اصلى اش 
فرهنگى، نقد ادبى، مطالعات حقوقى و تاريخ اجتماعى 

جا خوش كرد.
 از آن زمان، نسخه هاى جديد و كمابيش بازانديشانه اى 
از اين عقيده شيوع يافته  است. دل مشغولى نسخه هاى 
تازه ابتدا احترام قائل شدن به تنوع بشرى و كنارگذاشتن 
اين  بعدى،  قدم  در  و  است  انتزاعى  جهان شمولى 
نسخه ها به دنبال گسترش مرزهاى خود هستند تا دايرة 
آن ها دست كم كسانى را در خود جاى دهد حتى اگر 
حمايتشان نمى كند و جهان شهرى گرايى سبك زندگى 
انتخابى شان نبوده است، بلكه وضعيت تراژيكى بوده 
كه بر اثر پناه جويى يا ديگر محروميت ها برسرشان آمده 

است.
اگر بخواهيم اين مفاهيم را براى مطالعة صميميت 
بايد  كنيم،  كارآمد  جهان گستر  خانواده هاى  و  جهانى 
شروع،  براى  بياوريم.  ميدان  به  را  اجتماعى  علوم 
يكى  شويم:  متوجه  را  چيز  دو  ميان  تفاوت  بايد 
كه  است  آن  هنجارى  معناى  به  «جهان شهرى گرايى» 
يعنى فرآيندى است باال به پايين، از منظر داناى كل، 
و مفهومى است فلسفى؛ و ديگرى «جهان شهرى سازى» 
است كه از پايين و ناخالص و معمولى است و بخشى 
از زندگى روزمره است و گرفتارى با «ديگرى» است 
در قلب بشر، و مفهومى است از علوم اجتماعى، و 

برنامه اى است براى پژوهش تجربى.
فلسفة  دربارة  جهان شهرى گرايى  ديگر:  بيان  به   
اخالق است؛ و جهان شهرى سازى دربارة واقعيت ها، 
دربارة زندگى اجتماعى در عصر جهانى. خواه براى 
مطالعة عشق و روابط خانوادگى باشد يا مطالعة بازار 
كار، مذهب، طبقه، ملت-دولت، ريسك هاى جهانى، 

تغييرات اقليمى و...، 
پس از اين لحاظ، «عشق جهان شهرى» بدين معنا نيست 
كه عاشق ها جهان شهرى مى شوند. عشق جهان شهرى 
نه ويژگى يا نگرشى شخصى، بلكه عشقى است كه 
در دورة معينى از تاريخ اجتماعى پديد مى آيد. در اين 
بستر، تفاوت چشم انداز «كنشگر» با «مشاهده گرى» كه 
درصدد پژوهش اجتماعى است، اهميت زيادى دارد. 
كه  است  اجتماعى  در نظرية  مقوله اى  «جهان شهرى» 
براى تحليل پويايى هاى اخالقى و سياسى امروز (خواه 
خانواده هاى جهان گستر يا ريسك هاى جهانى) ضرورت 
دارد. در خالل جهان شهرى سازى، يعنى وقتى ديگرى 
در قلب ماست، وقتى كه مردم با پيشينه هاى متنوع در 
الجرم  مى گيرند،  قرار  يكديگر  جغرافيايى  مجاورت 
باورها و هنجارها و عقيده هاى جاافتاده نيز به ميدان 
نزاع تبديل مى شوند. احتماالً «پايان فاصلة جغرافيايى» 
نه تنها صلح ابدى را رقم نزند، بلكه به شيوع برخوردها 
و جنگ هاى فرهنگى منجر شود. در حوزه هاى مختلف 
جنجال ها بيش از پيش ُرخ مى دهند، گاه در حد انفجار، 
و يكى از اين حوزه ها عشق و زندگى خانوادگى است: 
درست و غلط چيست؟ نجيب و وقيح كيست؟ وظيفة 
اخالقى را چگونه تعريف مى كنيم؟ آيا احترام و تبعيت 
از سنت الزم است؟ يا اين كار با حقوق پايه اى بشر 
منحرفانه  گرايشى  همجنس گرايى  آيا  دارد؟  تعارض 
است كه بايد نكوهش و تنبيه و ممنوع شود؟ يا نوعى 
احترام  بدان  و  پذيرفت  بايد  كه  است  سبك زندگى 
گذاشت؟ ازدواج ترتيب يافته چطور؟ حق و مسئوليت 
دوران  از  برآمده  بى رحمانة  سركوبگرى  يا  والدين 
تاريك پدرساالرى؟ ختنه چطور؟ خشونت فيزيكى كه 
درد و تروماى عاطفى تحميل مى كند، يا نمادى از تعلق 
و اقدام پزشكى مطمئن با مزاياى بهداشتى خاص خود؟
در شماره بعد ابعاد تاثيرى امر را مطرح خواهم كرد.
ادامه در شماره بعد

تاثير جهانى شدن در تغيير مفهوم خانواده
در دنياى جامعه شناسى:

www.iranshahrnewsagency.com

دكتر مهدى آقازمانى - جامعه شناس

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41978&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42379&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=30704
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=496
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در دنياى ادب و هنر:

گروهى از پيشكسوتان فرهنگى، ادبى و مطبوعاتى 
ايرانى ساكن لس آنجلس اقدام به تاسيس كانون هنر 
آثار  پديدآورندگان  از  كرده  و  لس آنجلس  ادبيات  و 
هنرى، ادبى و مطبوعاتى خواسته اند تا به عضويت اين 

نهاد فرهنگى جديد درآيند.
در اطالعيه اى كه اين هفته از سوى دبيرخانه هيئت 
موسس كانون هنر و ادبيات لس آنجلس منتشر شد 
آمده امكان شركت در نخستين گردهمايى اين كانون 
پديدآورندگان  و  شاعران  نويسندگان،  براى  تنها 
و  است  ميسر  هنر  هفتگانه  رشته هاى  در  هنرى  آثار 

شركت كنندگان بايد آثار هنرى خود را براى طرح در 
اين گردهمايى همراه داشته باشند.

اين اطالعيه به امضاى عباس پهلوان (سردبير مجله 
فردوسى امروز و از پيشكسوتان روزنامه نگارى ايران)، 
نشريه  مدير  و  ايرانى  برجسته  (ناشر  روشنگر  مجيد 
(استاد  ضيايى  اهللا  نصرت  كتاب)،  بررسى  فرهنگى 
پديد  و  (شاعر  كهن  منوچهر  و  نويسنده)  و  تاريخ 

آوردنده مجموعه مزامير پنهان) رسيده است.
قرار است نخستين گردهمايى شاعران، نويسندگان 
ادبيات  و  هنر  كانون  چهارچوب  در  هنرمندان  و 

لس آنجلس سه شنبه 21 جون 2016 برگزار گردد.
در  خصوصا  لس آنجلس  ايرانيان  جامعه  در  اگرچه 
دو دهه اخير فعاليت هاى فرهنگى همواره رونق داشته 
و مورد استقبال بوده است. اما كانون هنر و ادبيات 
تجارت  از  بهره گيرى  با  تا  مى كوشد  لس آنجلس 
سازمان  جلوه  قلم،  و  انديشه  صاحب  پيشكسوتان 
يافته، بر اساس نياز روز جامعه فرهنگى و هنرى و 
به دور از مناسبات نمايشى براى ايجاد همصدايى و 
آشنايى بيشتر بين هنرمندان در جامعه مهاجر ايرانيان 

و برقرارى ارتباط ميان نسلى بين آنان فراهم سازد. 

عمر ساختمان نوبل، جايى كه هر سال ميزبان مراسم 
اهداى جوايز نوبل است سر آمد.

مركز  در  جديدى  ساختمان  زودى  به  است  قرار 
استكهلم بنا شود و جاى ساختمان قبلى را بگيرد. اما 
طرح جديد كه ايده ديويد چيپرفيلد معمار بريتانيايى 

است به مشكل برخورده است.
كارل گوستاف شانزدهم، پادشاه سوئد از اين طرح 
راضى نيست. از قرار در طرح جديد، ساختمان زيادى 
آنجايى  از  فراتر  اندكى  رو  همين  از  و  است  بزرگ 
كه بايد باشد قرار مى گيرد. پادشاه همچنين با رنگ 
ساختمان مخالف است و معتقد است شكوه و جلوه 

نوبل را تحت شعاع قرار مى دهد.
ديويد چيپيرفيلد مى گويد اندازه ساختمان بر اساس 
استفاده اى كه از آن مى شود تعيين شده است. هدف 
اصلى ساختمان جديد اين است كه عموم مردم بتوانند 

از آن بهره ببرند.
ملكه سيلويا ، همسر پادشاه سوئد معتقد است بايد 

طرح را به رأى گذاشت.

شوراى  توسط  جديد  طرح  كه  است  حالى  در  اين 
شهر سوئد تأييد شده و قرار است تا سال 2017 سنگ 
بناى ساختمان نوبل گذاشته شود. ولى حاال كه خانواده 
سلطنتى ساز مخالف مى زند مسأله تا اندازه اى رنگ و 

بوى سياسى گرفته است.
شوراى شهر مى گويد نظر پادشاه اهميتى ندارد و 

نبايد در اين امور دخالت كند. راجر موگرت، از  او 
دنيا  از  پادشاه  گويد  مى  سوئد  شهر  شوراى  اعضاى 
صد سال عقب است و گويا خبر ندارد كه سوئد از 
شود.  مى  اداره  دموكراتيك  نظام  پايه  بر  سال 1919 
برخى ديگر معتقدند پادشاه مى تواند در مورد ميراث 

فرهنگى كشور نظر بدهد.

تاسيس كانون هنر و ادبيات لس آنجلس

پادشاه سوئد با طرح جديد ساختمان نوبل مخالفت كرد

مجله جدول ايرانشهر هر ماه منتشر مى شود. اين محصول شركت كتاب مجموعه اى از 
جدول هاى  گوناگون است كه براى عالقمندان به جدول و سرگرمى  مهيا و منتشر مى شود.

حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- رفتگر - از شهرهاي اردبيل
2- قلعه حسن صباح - مجسمه

3- شهر توت - ناالن - ديوار نازك خشتي - كاشف سل
4- منطقه تفريحي كرج - انگور - فرشته مغضوب

5- واحد بوكس - روشمند - بنيانگذار
6- ديوار بلند - پست گل زن تيم - قطب مثبت باطري

7- كابين - درخت انار
8- پول ژاپن - شراب

9- برتر از ديگران - از آيين هاي تاريخي مردم ژاپن
10- كالبد - قمر مصنوعي - حرف استثتا

11- جواني - راندمان - سياهرگ
12- عهد - نصف چيزي - آدرس ترسيمي

13- فرمان خودرو - آغوز - شرف - منقار كوتاه
14- وضو - تازه داماد

15- پادشاه خون ريز و  سر سلسله تيموريان - حل نشدني

عمودي:
1- پايتخت اندونزي - مجوس

2- خانه پشت به آفتاب - مرد نجيب و شريف
3- عالمت مفعولي - ويتنام قديم - اوراق شركتي - مادر عرب

4- بيكار دوره گرد - آتش - خيزران
5- دوربين فرنگي - ضمير - پادشاه افشاري

6- همان شوهر - فلز چهره - جاي بازگشت - بيحال
7- فيلمي از كيومرث پوراحمد - كام - بدن
8- سازمان پيمان آتالنتيك شمالي - سنگين
9- گوشت آذري - غم واندوه - مسرور

10- اثر شاتوبريان - ديوار كوتاه - يار مشهدي - درنگ
11- پيراهن زردتشتيان - علف جارو - ساعي

12- از صنايع شعري - خانه شعر - كاخي در پاريس فرانسه
13- كافي - روح - همراه پشتك - رود آرام

14- بالش كوچك - شايد
15- كنار - ريشه ياب اعداد

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=9911
http://shopping.ketab.com/addprod.asp?id=99406&cat=1&pgs=1&pic=A
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
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در دنياى پزشكى و علم:

مدل  دو  كه  كرد  اعالم  دوشنبه  روز  مايكروسافت 
جديد از كنسول بازى «اكس باكس يك» اين شركت را 

به بازار ارائه مى كند.
نسخه جمع و جور تر آن «X box1s» در ماه اوت 
به بازار مى آيد، در حالى كه «اكس باكس يك پراجكت 
اسكورپيو» قرار است براى كريسمس 2017 آماده شود.
در طول نشست خبرى مايكروسافت، پيش از شروع 
رويداد بازى هاى «اى ثرى» در لس آنجلس، كه يكى 
از بزرگترين رويداد هاى صنعت بازى هاى كامپيوترى 
كنسول هاى  كه  كرد  اعالم  باكس  اكس  رئيس  است، 
جديد مخصوصاً طورى طراحى و ساخته شده اند كه 
طول عمر اين دستگاه را فراى تنها يك نسل سخت 

افزار ببرد.
«فيل اسپنسر»  همچنين گفت كه اكس باكس وان 
با ديگر دستگاه هاى تحت سيستم عامل ويندوز مبادله 
پذير هستند، كه اين به مصرف كنندگان حق انتخاب 

بيشترى مى دهد.
است.  هميشه  از  تر  قوى  كنسول  «اين  او،  گفته  به 
بيشتر ما اكنون روى چندين دستگاه مختلف گيم بازى 
مى كنيم. دلمان مى خواهد كه ويديو گيمى كه دوست 
داريم بازى كنيم، روى هر دستگاهى كه دوست داريم، 

با هر كسى كه دوست داريم.»
درصد   40 و  سفيد  تمام  اس»  وان  باكس  «اكس 
كوچكتر از مدل هاى قبلى است كه با دستگاه كنترل 
نسخه «اكس باكس يك» مى آيد، كه دسته آن كنترل 
بيشترى داشته و محدوده «واى فاى» آن نيز وسيع تر 

است.

قيمت اين دستگاه از 299 دالر آمريكا به باال است 
(شروع مى شود).

در  كه  هم  اسكورپيو»  پراجكت  وان  باكس  «اكس 
هاى  قابليت  هم  آيد،  مى  بازار  به  كريسمس 2017 
حقيقت مجازى دارد، و هم وضوح تصويرى ُفور كِى 

ايچ دى.

صنعت  همايش  بزرگترين   ،E3 به  موسوم   2016 سال   ترى»  «اى  نمايشگاه 
بازى هاى كامپيوترى، روز سه شنبه 14 جون در محل دائمى نمايشگاه ها در داون 

تاون لس آنجلس رسما آغاز به كار كرد.
تحت تدابير شديد امنيتى كه پس از فاجعه اورالندو رخ داده، خبرنگاران زيادى 
از سراسر دنيا براى پوشش خبرى بزرگترين نمايشگاه بازى هاى كاپيوترى جهان به 

ايالت كاليفرنيا آمده اند.
سردبير «استاف مگزين» درباره اين نمايشگاه به خبرگزارى آسوشيتدپرس مى گويد، 
«نمايشگاه اى ترى براى دنياى ويديو گيم مثل جام جهانى است براى دنيا فوتبال. 
شركت هاى توليدكننده بازى در طول سال صدها عنوان جديد منتشر مى كنند، اما 

موفقيت اين عناوين به درخشش آنها در نمايشگاه اى ترى بستگى دارد.»
عالوه بر غول هاى توليد كنسول بازى امسال كنفرانس خبرى سونى هم بسيار 
پرهزينه و پرزرق و برق بود. سونى يك اركستراسيون كامل را براى نواختن موسيقى 

زنده روى صحنه تدارك ديده بود.
شان ليدن مدير بخش فناورى واقعيت مجازى شركت سونى، ضمن معرفى اين 
سيستم گفت «40 مليون دستگاه پلى استيشن در سراسر دنيا فروخته شده كه از قدرت 
باالى پردازش و گرافيك برخوردار هستند. پلى استيشن آماده هدست عينك هاى 

واقعيت مجازى است.»
به گفته او، هدست وى آر سونى روز 13 اكتبر امسال با قيمت 399 دالر به بازار 

عرضه خواهد شد.
غير از سونى و مايكروسافت، شركت هاى بزرگ توليد كننده نرم افزارهاى بازى هم 

به معرفى محصوالت خود پرداختند. 

شركت «الكترونيك آرتز» نسخه جديد بازى فيفا 2017 را رونمايى كرد. يكى از 
مهمانان بخش معرفى بازى فيفا 2017، مربى افسانه اى فوتبال جهان ژوزه مورينيو 

بود. وى يكى از كاراكترهاى جديد بخش مربيگرى بازى فيفاى جديد است.
شركت هاى «يوبى سافت»، «بليزارد انترتينمنت»، «نينتندو» و «كونامى» قرار است در 
طول برگزارى نمايشگاه اى ترى محصوالت و بازيهاى جديد خود را رونمايى كنند.
در اين نمايشگاه دو روزه كه روز 5 شنبه 16 جون به كار خود پايان داد هزاران 
كودك و نوجوان عالقمند به بازى هاى كامپيوترى به همراه جوانان و ميانساالن 

عالقمند حضوزداشتند.

لس آنجلس ميزبان مهمترين رويداد جهانى گيم نت

مايكروسافت از دو مدل جديد «اكس باكس» رونمايى كرد

كشتار اورالندو و تاثير آن بر روند انتخابات:

فاصله ترامپ از هيالرى كمتر شد
مقدماتى  انتخابات  آخرين  برگزارى  با  همزمان 
در  حزب  اين  نامزد  تعيين  براى  ها  دموكرات 
انتخابات رياست جمهورى آمريكا، واكنش نامزدها 
به كشتار در اورالندو اين رقابت هاى انتخابانى را 

تحت تاثير خود قرار داد.
روز  آمريكا  پايتخت  واشنگتن،  شهر  شهروندان 
راى  صندوق  پاى  در  حضور  با  خرداد  سه شنبه 25 
دموكرات ها  حزبى  درون  مقدماتى  انتخابات  در 
هيالرى كلينتون را در مقابل سناتور سندرز انتخاب 
كردند. وزير خارجه پيشين آمريكا در اين انتخابات 
دهد،  اختصاص  خود  به  را  آرا  درصد  توانست 80 
آقاى  رقيب  عنوان  به  گذشته  هفته  او  نامزدى  البته 

ترامپ جمهوريخواه محرز شده بود.
سناتور سندرز كه تاكنون حاضر نشده حمايت خود 
را از بانوى اول پيشين آمريكا اعالم كند، روز گذشته 
دوربين هاى  از  دور  به  ديدارى  در  كلينتون  خانم  با 

خبرى مذاكره كرد.
كه  بود  خبرى  بيانيه  دو  صدور  ديدار  اين  نتيجه 
فراوانى  شباهت  واژگان  از  استفاده  نظر  از  تقريبا 
خبرى  بيانيه هاى  اين  اساس  بر  داشت.  يكديگر  با 
هر دو اعالم كردند كه در كنوانسيون ملى حزب به 
مساله اعتالى سطح معيشتى طبقه متوسط و كاهش 
نفوذ كمك هاى مالى شركت هاى بزرگ در انتخابات 

خواهند پرداخت.
ادامه جدال لفظى بر سر كشتار در اورالندو

از سوى ديگر با گذشت كمتر از يك هفته از حادثه 
شهر  در  همجنسگرايان  شبانه  كلوب  تروريستى 
و  اوباما  آقاى  دولت  بين  تند  واكنش هاى  اورالندو، 
هيالرى كلينتون نامزد دموكرات از يك سو و دونالد 
ترامپ كه اين رخداد را با اسالم مرتبط مى داند از 

سوى ديگر، همچنان ادامه دارد.
باره  اين  در  خود  سخنان  آخرين  در  ترامپ  آقاى 
بود  مشخص  اوباما  پرزيدنت  سخنرانى  «در  گفت: 
كه او بيشتر از اينكه از قاتل كلوب شبانه عصبانى 
باشد، از دست من خشمگين بود. يكى از مجريان 
حتى گفت كه آقاى ترامپ اعصاب وى را خرد كرده 

است. البته بسيارى به من گفتند كه او بيشتر از دست 
بايد  بلكه  باشد  اينطور  نبايد  كه  بود،  عصبانى  من 

سمت و سوى اين عصبانيت عليه قاتل مى بود.»
رئيس  سه شنبه  روز  سخنان  به  ترامپ  آقاى  اشاره 
جمهورى آمريكا در انتقاد از طرح عنوان «تروريسم 
اسالم راديكال» بود. اين عنوان را آقاى ترامپ مطرح 

كرده بود.
كه  گفت  خاصى  كشور  از  بردن  نام  بدون  او 
مالى  كمك  دالر  ميليون   25 حدود  كلينتون  خانم 
و  شده  نقض  زنان  حقوق  آن  در  كه  كشورهايى  از 

همجنسگرايان كشته مى شوند، دريافت كرده است.
خود  خاص  واژگان  از  استفاده  با  ترامپ  آقاى 
افزود كه بر پايه برنامه هاى پذيرش مهاجِر «هيالرى 
نقض  پيشينه  كه  كشورهايى  از  شهروندان  متقلب»، 
خواهند  آمريكا  وارد  همجنسگرايان  و  زنان  حقوق 

شد.
پيروزى هيالرى كلينتون در آخرين انتخابات 

مقدماتى رياست جمهورى آمريكا
دموكرات،  حزب  شده  محرز  نامزد  كلينتون،  خانم 
كه  مى گويد  تلويحا  ترامپ  آقاى  اينكه  گفت  هم 
همسو  تروريستها  با  اوباما  باراك  جمهور،  رئيس 

است، حتى در فصل انتخابات امرى پذيرفتنى نيست.
او گفت: «آيا رهبران حزب جمهوريخواه در برابر 
ايستاد  خواهند  حزبشان  شده  محرز  نامزد  سخنان 
آنها  نظرم  به  البته  كرد؟  خواهند  همراهى  را  وى  يا 
مواجه  تصميمى  چنين  با  نمى خواهند  كلى  طور  به 
شوند، اما تاريخ ما را درباره نوع برخورد امروزمان، 
ترامپ  دونالد  گفته هاى  كرد.  خواهد  بازخواست 
شرم آور و توهينى به قربانيان و بازماندگان آن حادثه 

مرگبار است.»
سه شنبه  روز  رويترز  خبرگزارى  رابطه،  همين  در 
يك نظرسنجى كه بين روزهاى جمعه تا شنبه انجام 
داده را منتشر كرد كه بر پايه آن فاصله آقاى ترامپ 
با خانم كلينتون در انتخابات سراسرى كمى كاهش 

يافته است.
نظرسنجى هاى  در  كلينتون  خانم  رويترز  نوشته  به 
پيشين با فاصله 13 درصدى از آقاى ترامپ جلو بود 
اما نظرسنجى جديد نشان مى دهد كه اين فاصله به 

11 و شش دهم درصد كاهش يافته است.
اسلحه،  كنترل  مساله  خبرگزارى،  اين  نوشته  به 
نگرانى هاى  از  يكى  به  مذهبى  مداراى  و  مهاجرت 

مردم در فصل انتخابات تبديل شده است.
اخبار بيشتر از فعاليت ها و رويدادهاى ايرانيان در آمريكا و ديگر كشورهاى جهان را در خبرگزارى ايرانشهر به صورت آن الين دنبال كنيد:

www:iranshahrnewsagency.com
telegram.me/

iranshahrnewsagency
facebook.com/

Iranshahrnewsagancy

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42852&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21161&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=7166
http://www.iranshahrnewsagency.com/
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در دنياى پزشكى و علم:

سوئدى  نوجوان  كامپراد»  «اينگوار  پيش  سال  هفتاد 
اولين  و  كرد  تاسيس  را   (IKEA) «آيكيا»  شركت 
فروشگاه آن در سال 1958 ميالدى در شهر المهولت 

سوئد درهايش را به روى عموم باز كرد.
با گذشت سال ها، شركت «آيكيا» به يكى از موفق 
شركت  اين  و  شد  تبديل  جهان  هاى  شركت  ترين 
در حال حاضر با نزديك به 390 شعبه در كشورهاى 
مختلف، بزرگترين توليدكننده لوازم و اثاثيه خانه در 

جهان به شمار مى رود.
پس از گذشت 58 سال، قرار است موزه «آيكيا» روز  
دهم تير ماه در محل اولين فروشگاه «آيكيا» در شهر 
الهولمت افتتاح شود و بازديدكنندگان با تاريخچه و 

محصوالت اين شركت آشنا خواهند شد.
بيش از 20 هزار قطعه از لوازمى مانند ميز، 
صندلى، مبل، تخت، وسايل آشپزى، حمام 
از  بيش  وسعت  به  موزه  اين  در  غيره  و 
3500 متر مربع در معرض ديد تماشاگران 

قرار خواهد گرفت.
با  آبى  رنگ  به  «آيكيا»  هاى  فروشگاه 
عالمت زرد رنگ، معموال در حومه شهر 

هاى بزرگ بنا مى شوند.
به  سوئدى  شركت  اين  محصوالت 

طراحى مدرن، مقرون به صرفه بودن، تطبيق با محيط 
زيست و سادگى روى هم سوار كردن لوازم آن شناخته 

شده است.
 بخش ويژه اى هم براى وسايل و لوازم آشپزخانه در 

اين موزه در نظر گرفته شده است.

زنانى كه سرطان پستان شان مداوا شده است، بايد تا ده سال، از داروهاى مخصوص 
استفاده كنند تا سرطان به آنها بازنگردد. در حال حاضر زنان پنج سال از اين داروها 

استفاده مى كنند.
به گزارش گاردين، نتايج يك تحقيق مفصل تازه نشان مى دهد كه پنج سال براى 
مقابله با مراجعه و پيشگيرى از بازگشت سرطان كافى نيست و نياز به درمان هاى 

طوالنى ترى براى زنان نجات يافته از سرطان پستان است.
سرطان سينه، كه بيشتر در زنان ديده مى شود اما حدود يك درصد از مردان به آن 
مبتال مى شوند، تبديل به يك بيمارى معمولى شده كه محدود به مرزهاى جغرافيايى 
نمى شود و هر سال حدود يك ميليون و هفتصد هزار نفر به اين بيمارى مبتال 

مى شوند.
داروى هاى  زنان  سرطان،  اين  درمان  از  پس  جهان،  سراسر  در  حاضر  حال  در 
هورمونى را براى متوقف كردن استروژن در بدن و بازگشت دوباره سرطان استفاده 
مى كنند. اما به خاطر عوارض جانبى اين داروها و همين طور بهتر شدن حال شان، 

بسيارى از اين افراد در همان سال هاى اول، استفاده از داروها را متوقف مى كنند.
اما تحقيقى كه نتايج آن در مجله علمى پزشكى نيوانگلند منتشر شده و در يك 
كنفرانس مهم درخصوص داروهاى مبارزه با سرطان در شهر شيكاگو هم عرضه 
شد، به پزشكان پيشنهاد مى كند كه از بيماران نجات يافته از سرطان بخواهند براى 
يك دهه كامل از داروهاى مهاركننده آروماتاز استفاده كنند؛ مهاركننده هاى آروماتاز 
گروهى از داروهاى هورمونى هستند كه توسط زنان بعد از درمان سرطان پستان 

استفاده مى شود.

يك نهاد تحقيقاتى سازمان  ملل اعالم كرد  نوشيدنى هاى داغ «ممكن است» باعث 
ابتال به سرطان مرى شود.

به گزارش خبرگزارى فرانسه، كريستوفر وايلد، مدير آژانس بين المللى تحقيقات 
سرطان (IARC) مى گويد: «نتايج اين تحقيقات پيشنهاد مى كند كه  نوشيدنى هاى 
بسيار داغ يكى از عوامل ممكن براى بروز سرطان مرى است. (در اين تحقيقات) 
مشخص شده است كه دماى (بسيار باالى) نوشيدنى عامل سرطان است نه خود 

نوشيدنى.» 
سخنگوى آژانس مبارزه با سرطان سازمان ملل در عين حال اعالم كرد كه اگر قهوه 

در دماى مناسب صرف شود، سرطان زا نيست.
اين موسسه بيش از هزار تحقيق علمى درباره  علل ممكن براى ربط سرطان و 
قهوه را (و همينطور ماته كه يكى ديگر نوشيدنى هاى گياهى مرسوم در  آمريكاى 
جنوبى است)  بررسى كرده است. هر دوى اين نوشيدنى ها از سال 1991 در فهرست 

«احتماال سرطان زا براى انسان ها» قرار داشتند. 
اما شواهد گردآورى شده از آن زمان تاكنون نشان مى دهد كه هيچ كدام از اين دو 
نوشيدنى ربطى به ريسك  سرطان ندارند. هر چند شواهدى در دست است كه نشان 
مى دهد كه چه قهوه و چه ماته (و ديگر نوشيدنى  ها)  اگر دماى بيش از 65 درجه 

داشته باشند، «ممكن است» باعث بروز سرطان مرى شوند. 
آژانس بين المللى تحقيقات سرطان تاكيد كرده كه تحقيقات در مناطقى مثل چين، 
ايران، تركيه و آمريكاى جنوبى كه در آنها چاى، ماته و قهوه در دماى بسيار باال 
(تقريبا 70 درجه سانتى گراد) نوشيده مى شوند نشان مى دهد كه ريسك ابتال به 
سرطان مرى بيشتر است. از اين جهت اين آژانس اعالم كرده است كه «نوشيدن 
نوشيدنى هاى بسيار داغ و باالى 65 درجه سانتى گراد ممكن است يكى از عوامل 

ابتال به سرطان مرى باشد.» 

داروى سرطان پستان را بايد براى  
10 سال استفاده شود

چاى داغ سرطان زا است

افتتاح موزه IKEA در هفتادمين سالگردتاسيس
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رايگان
FREEدر جنوب كاليفرنيا

رضا پرچى زاده - روزنامه نگار:
طرح كذايى منسوب به برنارد لوئيس براى تجزيه  خاورميانه 
طرحى در درجه ى اول «ادعايى» است. هيچ سند ُمتَقنى در 
باب اين طرح وجود ندارد، و لوئيس هيچ كجا در مالء عام 

صحبتى از آن نكرده است.
اما ريشه ى اين ادعا كجاست؟

 برنارد لوئيس يكى از بزرگترين خاورشناسان معاصر است. 
با توجه به اطالعات گسترده اى كه لوئيس در باب اسالم و 
اعراب و ايرانيان و كال خاورميانه دارد، وى بارها مورد مشورت 
دستگاه هاى اطالعاتى-امنيتى بريتانيا و اياالت متحده ى آمريكا 
قرار گرفته است. با نظر به اين حقيقت، مخالفان لوئيس – 
از هر خاستگاهى – وى را از طراحان پروژه هاى انگليس و 

آمريكا براى خاورميانه مى دانند.
كاوه فرخ در مقاله اى در وبسايت «حلقه ى مطالعات ايران 
باستان» مدعى شده لوئيس حين كنفرانس بيلدربرگ در بادن 
اتريش كه در آوريل 1979 برگزار شده بود، پرده از «طرح» 
خود براى تقسيم خاورميانه برداشته است. بر اساس اين طرح، 
باقى خاورميانه به كنار، قرار است اعراب خوزستان و بلوچ ها 
و كردها و آذرى ها هركدام منطقه ى مورد سكونت تاريخى 
آتش  بر  بايد  هم  انگليسى ها  و  كنند،  جدا  ايران  از  را  خود 

تجزيه طلبى اين اقوام بدمند.
خود لوئيس پس از حمله  آمريكا به عراق در جريان جنگ 
 1992 پاييز  شماره ى  در  مقاله اى   (1991-1990) كويت 
«بازانديشى  عنوان  تحت   «Foreign Affairs» ژورنال 
خاورميانه» منتشر كرد و با توجه به ساختار قومى-زبانى-
مذهبى خاورميانه گمانه زد كه منطقه در اثر بنيادگرايى اسالمى 
«لُبنانيزه» بشود؛ يعنى نيروهاى مختلف اين منطقه، خودشان 

در درگيرى با يكديگر منطقه را تكه 
تكه كنند. لوئيس در اين مقاله به دولت 
آمريكا راهكار داده بود تا در صورت 
منافع  چگونه  حادثه اى  چنين  وقوع 

آمريكا در خاورميانه را حفظ كند.
در آن زمان بسيارى از نيروهايى كه 
نداشتند  اسالمگرايى  از  دركى  هنوز 
يا آن را جدى نمى گرفتند به لوئيس 
حمله كردند و او را متهم كردند كه 
دارد قصه پردازى مى كند تا «امپرياليسم» 
مقاله ى  نمونه اش  دهد.  گسترش  را 
جوزف برودا (1995) در ژورنال بعضا توطئه انديش «اى آى آر» 
است، كه لوئيس را متهم كرده بود به تالش براى عملى كردن 
«طرح»ش. با اين وجود، امروز بعد از دو دهه به خوبى مى بينيم 
تجزيه   اول  عامل  بوده.  درست  چقدر  لوئيس  پيش بينى  كه 
خاورميانه هم شده اسالمگرايى/فرقه گرايى رژيم واليت فقيه 

حاكم بر ايران. 
خوبى  دستاويز  لوئيس  برنارد  طرح  اصطالح  به  اين  اما 
تا  اسالمى  جمهورى  رژيم  امنيتى  فكرهاى  اتاق  براى  شد 
بدان وسيله مدام ايرانيان را از قصد «امپرياليسم» براى «تجزيه» 
ايران بترسانند؛ و بدين ترتيب هرگونه اعتراض مردمى به رژيم 
را به بهانه ى به خطر افتادن «امنيت ملى» سركوب كنند. اگر 
را  كذايى  «طرح»  اين  كه  مى بينيد  بزنيد  نت  در  دورى  يك 
بيش از همه وبسايت هاى وابسته به سپاه و دستگاه هاى امنيتى 
جمهورى اسالمى و پان-ايرانيست هاى نزديك به رژيم در 

بوق و كرنا كرده اند.
پيشبرد  براى  جهان  تمام  در  قدرت  اربابان  نهايت،  در 
برنامه هاى شان به «بستر» مناسب نياز دارند. بستر «تجزيه طلبى» 
– به داليل بسيار كه در اين وجيزه نمى گنجد – در خاورميانه 
فراهم است؛ و هنگامى كه بستر فراهم باشد طبيعى است كه 
در صورت لزوم به كار هم گرفته شود. در اين ميان، چشم 
گردن  بر  كار  تقصير  انداختن  عوضش  به  و  بستر  بر  بستن 
«توطئه» يكى از آن بيمارى هاى ُمزمنى است كه ما ايرانيان 
هميشه از آن رنج برده ايم؛ در حالى كه براى حل «مساله» اول 
بايد به «خود» نظرى بيفكنيم و بعد برويم يقه ى «ديگران» 
را بگيريم. به اصطالح، يك سوزن به خودمان بزنيم و يك 

جوالدوز به مردم.

«طرح برنارد لوئيس» چيست و آيا حقيقت دارد؟
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