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چه  مى خواهند؟

وقتى پرى دريايى ها فارسى 
حرف مى زدند

انتشار ترانه جديد داريوش 
با اعتراض شديد فريد زالند 

همراه شد
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ايران نزديك است

گاردين: 49 كودك ايرانى در 
نائورو مورد تجاوز جنسى بوده اند

رياست جمهورى يك زن در 
آمريكا به روايت هاليوود

پل خيابان ششم در 
داون تاون لس آنجلس 

به تاريخ پيوست

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:28  - AUG, 19 , 2016 w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

هفته نامه خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و يكم- شماره 28 - جمعه 19 آگوست  2016

رايگان
FREE

حزب  كانديداى  ترامپ  دونالد 
براي  را  آيلز  راجر  جمهورى خواه، 
آماده شدن در راستاى مناظره با خانم 
حزب  كانديداي  كلينتون  هيالرى 
خود  مشاور  عنوان  به  دموكرات 
انتخاب كرد. راجر ايلز مدير پيشين 
كمپانى رسانه اى فاكس است كه در 
پى اتهام به آزارهاي جنسي عليه خانم 
رودابه بختيار اخيرا از شبكه خبرى و 

تلويزيونى فاكس اخراج شد.
«راجر  مى گويد:  تايمز  نيويورك 
كه  فاكس نيوز  سابق  رئيس  آيلز» 

چند هفته پيش به اتهام آزار جنسي 
از سمت خود مجبور به كناره گيري 
نامزد  ترامپ»  «دونالد  به  شد، 
انتخابات  براي  جمهوري خواهان 
مشاوره  آمريكا  جمهوري  رياست 

خواهد داد.
آيلز در حالى مى خواهد به ترامپ 
ميان  مناظره  اولين  كه  كند  كمك 
هيالرى كلينتون و دونالد ترامپ قرار 

است 26 سپتامبر برگزار شود.
نيويوزك تايمز مى گويد نمى تواند 
بگويد همكارى بين  آيلز و ترامپ 

از چه زماني  آغاز شده است و آيا 
مشاوره هاى پنهانى او در ماه هاى قبل 

موجب پيروزى ترامپ بوده يا خير.
«فاكس» پيشتر اعالم كرده بود «راجر 
آيلز» رئيس شبكه تلويزيونى فاكس 
نيوز به دنبال اتهامات آزار جنسى عليه 
وى از سمت خود استعفا كرده است. 
دو  سوى  از  شكايت  مورد  دو  با  او 
مجرى پيشين اين شبكه روبرو است 
گذشته  هفته هاى  در  بختيار  خانم  و 
فاكس  از  وى  خروج  كه  كرد  افشا 

نيوز به اين پرونده ربط داشته است .

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

مشاور جديد ترامپ؛ 
آزار دهنده جنسى رودى بختيار

دونالد ترامپ كارگزاران كمپين خود را تغيير داد:

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...!!!

زبان  فارسى  بزرگ  شاعر  موالنا  درباره  فيلمى  توليد 
همچنان خبرساز است و بحث و گفتگو درباره انتخاب 
بازيگر، سوژه بسيارى از نشريات، سايت هاى اينترنتى و 

شبكه هاى اجتماعى است.
چندى پيش «ديويد فرانزونى» فيلمنامه نويس مشهور 
آمريكايى از عالقه خود براى ساخت فيلمى درباره»موالنا 

جالل الدين بلخى» يا «رومى» خبر دارد.
بازيگر  كاپريو»  دى  «لئوناردو  از  فرانزونى»  «ديويد 
مشهور آمريكايى به عنوان گزينه نخست خود براى بازى 
در نقش موالنا نام برد، البته اين پروژه در مراحل ابتدايى 
است و هنوز هيچ قرارداد رسمى در اين زمينه منعقد 

نشده است.
شبكه  در  مختلفى  كارزارهاى  اندازى  راه  با  مخالفان 
هاى اجتماعى به گزينش او اعتراض كردند، به باور آنها 
از  شاعرى  نقش  در  پوست  سفيد  بازيگر  يك  حضور 
خاور ميانه و فارسى زبان غيرمنطقى و توهين آميز است.
آنها با اشاره به پوست روشن، موهاى بلوند و چشمان 
آبى «لئوناردو دى كاپريو» او را گزينه مناسبى ندانسته و 
خواستار انتخاب بازيگرى از خاورميانه براى بازى در 

نقش موالنا شده اند.
در روزهاى گذشته تعدادى از نويسندگان، هنرمندان، 

انتشار  با  فرهنگى  شخصيت هاى  و  سينمايى  منتقدين 
مطالب مختلفى در وبسايت ها و نشريات و يا حضور 
از  آمريكا،  در  راديويى  و  تلويزيونى  هاى  برنامه  در 
تهيه كنندگان اين فيلم خواستند تا بازيگرى ايرانى تبار و 
يا دست كم بازيگرى از خاور ميانه را براى بازى در نقش 

موالنا انتخاب كنند.
در اين ميان دو اسم ايرانى در هاليوود بيشتر مطرح شده 
است. نخست: ماز جبرانى كه گفته اگر چنين پيشنهادى 
به او بشود، خوشحال خواهد شد اما بدون شك آن را 

رد مى كند چون حضور ديكاپريو را در معرفى موالنا و 
فروش بهتر فيلم موثر مى داند .

دوم : نويد نگهبان كه در گفتگو با خبرنگار يك شبكه 
فارسى زبان وابسته به دولت آمريكا گفته: «پدرم عالقه 
زيادى به عرفان و تصوف داشت و به همين دليل من با 
اشعار موالنا بزرگ شدم و با اين شخصيت بزرگ آشنايى 
دارم. از بازى در نقش موالنا استقبال مى كنم، فرصتى 
است براى زنده كردن گوشه هايى از خاطرات خوش 

گذشته.»

نويد نگهبان مى گويد از بازى درنقش موالنا استقبال مى كند

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

www:iranshahrnewsagency.com

telegram.me/iranshahrnewsagency

facebook.com/Iranshahrnewsagancy
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در كانون خبر: نكته به نكته مو به مو:

تازگى  به  و  هستند  ايران  بهاييان  از  دو  هر  كه  هدايتى  فارِس  و  افتحى  نيكناز 
تحصيالت خود در دانشگاه بركلى به پايان رسانده اند، براى ارائه خدمات آموزشى 
به ديگر بهاييان محروم از تحصيل در ايران به جمع استادان دانشكاه مجازى بهاييان 

پيوستند.
دكتر نيكناز افتحى در گفتگو با وب سايت معتبر آموزشى مركورى نيوز مى گويد: 
«بسيارى از جوانان بهايى كه تحصيالت خود را بعد از موسسه آموزشى بهاييان 
در خارج از كشور ادامه داده اند، با تدريس رايگان دِين خود را به اين موسسه ادا 

مى كنند.»
نيكناز افتحى و همسرش فارِس هدايتى كه هر دو از بهاييان ايران هستند و در 
موسسه آموزشى بهاييان درس خوانده بودند، پس از خروج از ايران به تحصيالت 
خود در دانشگاه بركلى ادامه دادند. حاال اين دو پس از فارغ التحصيلى به صورت 

رايگان و از راه دور به جوانان ايرانى بهايى در ايران تدريس مى كنند.
بهايى  جوانان  كه  دارد  سعى  است  دراز  ساليان  بهاييان،  عالى  آموزش  موسسه 
ايرانى را كه از حق تحصيل در دانشگاه هاى ايران محروم هستند را آموزش دهد.  
پيش از اين بسيارى از اساتيد به صورت مخفيانه و در منازل خود كالس هايى را 
تشكيل مى دادند كه بسيار خطرناك بود و بسيارى از اساتيد و دانش آموزان در 
جريان اين كالس ها دستگير مى شدند. اكنون با برگزارى اين كالس ها به صورت 
آنالين ريسك كمترى متوجه دانش آموزان و اساتيد است، اما باز هم مشكالت 

فراوانى براى اين گروه از ايرانيان وجود دارد.
در حال حاضر جوان بهايى محروم از ادامه تحصيل در دانشگاه هاى رسمى ايران، 
سايت  وب  گفته  به  مى دهند.  ادامه  خود  تحصيالت  به  همين موسسه  از طريق 
مركورى نيوز، با توجه به سطح تحصيالت استادانى كه در حال حاضر در اين 
موسسه آمورش مجازى مشغول تحصيل هستند، مى توان گفت اين موسسه از كادر 
علمى بسيار بااليى برخوردار است و مى توان آنرا به عنوان يكى از نخبه پرورترين 

موسسات آموزش عالى در شمار مى آورد.

دو فارغ التحصيل بركلى 
به كادر عملى دانشگاه 

مجازى بهاييان در ايران 
پيوستند

دكتر دريا صفايى فعال حقوق زنان ايرانى بلژيكى كه 
با پرچم شير و خورشيد، پالكارد و تيشرتى كه بر روى 
آن جمله «زنان ايرانى را به ورزشگاه ها راه دهيد» نوشته 
شده بود به ديدار بازى واليبال ايران و مصر رفت بود 
با ممانعت مسئوالن ورزشگاه براى ادامه فعاليت خود 
روبرو شد اما با ايستادگى صداى زنان هموطن خود 

بود.
دريا صفايى همزمان با بازى هاى واليبال المپيك ريو، 
به همراه دوستانش براى تماشاى بازى واليبال بين دو 
تيم ايران و مصر به ورزشگاه ماراكانازينو رفته بود با 
رفتار خشن و توهين آميز تندى چند از هواداران دولتى 
اعزام شده از ايران به محل مسابقات روبرو شد. كه با 

الفاظ و رفتارى ناشايست تو را به گريه انداختند.
وى كه مدافع حقوق زنان ايران است بر روى پالكارد و 
تيشرتش جمله با مضمون زنان ايرانى را به ورزشگاه ها 
راه دهيد، نوشته بود. اما مسئوالن برگزارى مسابقات 
قصد داشتند كه دريا و دوستانش را از سالن بياندازند 

كه به دليل مقاومت آنها موفق به اين كار نشدند.
مسئوالن مى گفتند كه بر اساس قوانين المپيك حمل 

هرگونه شعار سياسى در طول مسابقات ممنوع است.
كه  صفايى  دريا  هاى  اشك  از  خبرى  تصاوير 
مى كوشيد تا صداى زن ايرانى در اين مسابقات باشد 
بازتاب گسترده اى در رسانه هاى خبرى جهان داشت و 

ده ها رسانه بين المللى به بازتاب آن اقدام كردند.
همچنين تصاويرى از مزاحمت و خشونت كالمى-
جمهورى  پرچم  كه  تماشاچى  مرد  يك  رفتارى 

اسالمى را حمل مى كند در برخورد با خانم صفايى 
توجه بسيارى از رسانه ها به خود جلب كرده است. 
راست  سمت  مزاحم  اين  چهره  خبر  اين  تصوير  در 
پشت سر خانم صفايى كامال مشخص است. تصاويرى 
ديگر از پرخاشگرى اين مرد نيز در اختيار خبرگزارى 

ايرانشهر قرار گرفته است كه قابل انتشار نيست.
خانم صفايى روز بعد و در جريان ديگر ديدارهاى 
تيم واليبال ايران با انتشار قطعه فيلمى كوتاه كه چهار 
سرباز ارتش برزيل در حال اسكورت او هستند گفت: 
مسئوالن امنيت با هشدار نسبت به آنچه نگرانى آنها در 
باره حضور برخى عناصر نا مطلوب در بين تماشاچيان  

(احتماال اشاره به نيروهاى اطالعاتى و حراستى همراه 
تيم ايران) بود از من خواستند كه به فعاليت خود در 
شرايط هشدار ادامه دهم و براى محافظت در مسير 
شلوغ كوريدورهاى داخلى ورزشگاه با سربازان ارتشى 
كه مسئول حفظ امنيت مسابقات بودند مرا همراهى 

كردند.
خانم صفايى در گفتگو با سردبيرى ايرانشهر گفت 
مقصد  به  را  ريو  محلى  وقت  به  شنبه   5 سحرگاه 
بروكسل در بلژيك ترك كرده و به زودى در گفتگويى 
ويژه براى اطالع رسانى از فعاليت هايش در اين زمينه 

به خوانندگان ايرانشهر، شركت خواهد كرد .

در پى انتصاب احمد شهيد به رياست كميته آزادى 
اديان شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، پنجمين 
دوره راى گيرى براى تعيين جانشين وى در حالى به 
زودى برگزار خواهد شد كه  روزبه فراهانى پور كوشنده 
سياسى ايرانى تبار ساكن آمريكا نيز در بين كانديداهاى 
پنجمين دوره گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در زمينه 

حقوق بشر براى ايران است.
به گزارش وبسايت رسمى كميسارياى عالى حقوق 
بشر (OHCHR) در انتخابات مربوط به چهار مسئول 
انتخابى در اين كميساريا در خالل سيزدهم تا سى ام ماه 
سپتامبر 2016 برگزار خواهد شد، براى سمت گزارشگر 
ويژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ايران 8 كانديداى 

رسمى حضور دارند كه يك تن از آنان ايرانى است.
اين وب سايت خانم ها ياكين ارتورك (از تركيه)،اسما 
جيالنى جهانگير (از پاكستان)،رنتا يوتز (از مجارستان) و 

آقايان محمد  عبدالسالم بابكر 
(بلژيك)،  گلند  پيير  (سودان)، 
آنوهار  هيكز(آمريكا)،  نيل 
جان(هند) و روزبه فراهانى پور 
براى  عالقمند  كانديداهاى  را 
قبول اين مسئوليت معرفى كرده 

است.
شايان ذكر است با اينكه آقاى 
آمريكاست  ساكن  فراهانى پور 
كميسيون  سايت  وب  در  اما 
عالى حقوق بشر سازمان ملل 
به عنوان يك ايرانى كانديد شده 

است.
به اين ترتيب او نخستين ايرانى است كه كانديداى قبول 

اين مسئوليت مى شود.

جمهورى اسالمى از شوراى حقوق بشر سازمان ملل 
اخيرا خواسته بود تا از تعيين مجدد يك گزارشگر در 

زمينه حقوق بشر براى ايران صرف نظر كند.

روزبه فراهانى پور كانديداى جانشينى احمد شهيد

دريا صفايى براى دفاع از حقوق زنان ايران اشك ريخت
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روزنامه بريتانيايى گاردين با افشاى حدود دو هزار 
سند و گزارش، پرده از وسعت آزار و اذيت پناهجويان 
و به  ويژه كودكانى برداشت كه در اردوگاه پناهجويان 

در جزيره نائورو نگهدارى مى شوندو
روزنامه گاردين با تاكيد بر اينكه بخش قابل توجهى 
تبار  ايرانى  نائورو،  جزيره  در  محبوس  پناهجويان  از 
هستند، بر پايه آمارى يك روزنامه استراليايى مى گويد 
از ميان پناهجويان ايرانى به استراليا، نزديك به 300 
نفر در جزيره مانوس و 166 نفر در نائورو نگهدارى 

مى شوند.
سن  زير  كودك   49 افزوده  همچنين  روزنامه  اين 
قانونى در نائورو مجبور به اقامت شده اند كه تقريبا همه 
آنها مورد تجاوز قرار داشته اند. اين روزنامه مى گويد 
تعرض هاى  اين  مى دهد  نشان  كرده  افشا  كه  اسنادى 

جنسى سازماندهى شده است.

كه  كس  هر  استراليا،  در  مهاجرت  قوانين  طبق 
غيرقانونى و با قايق خود را براى درخواست پناهندگى 
به اين كشور برساند به اردوگاهى در جزاير نائورو و 

مانوس در پاپوآ گينه نو فرستاده خواهد شد.

در آخرين واكنش استراليا تعهد كرده به زودى اين 
كمپ پناهندگى را تعطيل كند.

جمهورى نائورو جزيره اى بسيار كوچك در حدود 
سه هزار كيلومترى شمال شرقى استرالياست

افشين مبصر، از روزنامه نگاران و برنامه سازان مجرب 
بخش فارسى بى بى سى چشم از جهان فرو بست. جسد 
آقاى مبصر در شهر محل سكونتش در جنوب بريتانيا به 

خاك سپرده شد
آقاى مبصر كه در هنگام درگذشت 64 سال داشت، 
فارغ التحصيل مهندسى عمران از دانشگاه جرج واشينگتن 
آمريكا بود، و از سال 1371 شمسى با بى بى سى فارسى 

همكارى مى كرد.
رسانه  اين  با  خود  همكارى  سال هاى  طول  در  او 
از  بسيارى  اجراى  و  سردبيرى  تهيه،  فارسى زبان، 

برنامه هاى راديوى بى بى سى را بر عهده داشت. افشين 
فارسى  تلويزيون  راه اندازى  زمان  از  همچنين  مبصر 
بى بى سى، مديريت بخش دوبالژ اين شبكه تلويزيونى 

را به عهده گرفت.
شادروان افشين مبصر فرزند سپهبد محسن مبصر بود 
كه رياست كل شهربانى ايران را در خالل سال هاى 
1343 تا 1349 خورشيدى بر عهده داشت. از سپهبد 
مبصر به عنوان كاشف سازمان افسران حزب توده و 
تشكيالت جاسوسى دولت شوروى در ارتش ايران در 

اواخر دهه 1330 خورشيدى ياد مى شود.

فريد زالند موسيقى دان و آهنگساز پرسابقه كه آثار 
متعددى براى خوانندگان ايرانى ساخته، به انتشار ترانه 
جديد داريوش اقبالى، با نام «نياز» و نحوه تنظيم اين 
آهنگ شديد اعتراض كرده و گفته با اقدامات قانونى 
پاسخ رفتار «غير حرفه اى و غير اخالقى» اين خواننده 

سرشناس را داده است.
فريد زالند كه نامى شناخته شده در عرصه موسيقى 
براى  اثر  ها  ده  نيز  اين  از  پيش  و  است  ايرانى  پاپ 
داريوش اقبالى ساخته است در واكنش به انتشار ترانه نياز 
با آهنگسازى او (مربوط به آلبوم صفر) از سوى داريوش، 
ضمن اعتراض شديد، اين عمل را رفتارى غير حرفه اى 
خواند كه نسبت به پاسخ به آن مجبور به اقدامات قانونى 

شده است.

آقاى زالند در اطالعيه خود نوشته:
«متاسفم كه اعالم كنم كارى كه به اسم من و صداى 
آقاى داريوش به نام « نياز « در حاِل پخش هست بدوِن 
اطالع من به صورِت پنهانى و بى آنكه مورد تاييِد من 
باشد و من حتا در جريان باشم و بشنوم اينچنين بَد تنظيم 
شده و بد خوانده شده، كارى كه به صورت كامل ، تنظيم 
شده در اختيار آقاى داريوش قرار داده بودم در حضور 
وكيل! كه حتا رسيد نسخه مستر شده اين اهنگ يعنى 
نسخه اى كه مى بايست منتشر مى شد در اختيار من 
قرار دارد ولى آقاى « داريوش « باز بى اطالع من چنين 
غير حرفه اى موسيقى من را اينگونه بد به دست تنظيمى 
اينچنين قديمى و رنگ و رو رفته سپرد كه من به هيچ 
عنوان اين كار را موسيقى خود نمى دانم. بنده تالش 

كردم تا از رو در رويى با آقاى داريوش تا اين لحظه 
پرهيز كنم. تالش كردم تا اين آلبوم يعنى « صفر « را آن 
گونه كه اليق مخاطب هست آماده كنيم و به صورت 
البوم منتشر شود نه اينچنين تك به تك ما چنين قرارى 
براى كارهاى اين البوم نداشتيم. من به آقاى داريوش 
اعالم كردم كه جلوى اين كار بايد گرفته شود و متاسفانه 
ايشان باز به رفتار غير اخالقى و غير حرفه اى خود ادامه 
داد. در روزهاى اينده بعد از اقدامات قانونى اقدامات 

ديگرى در اين باره خواهم كرد»
اعتراض آقاى زالند به تنظيم اين ترانه به كار على الهى 
باز مى گردد كه به گواهى توضيحات اين اثر، مسئوليت 
تنظيم و توليد موزيك ترانه نياز را به تهيه كنندگى راديو 

جوان به انجام رسانده است.

كاك مصطفى هجرى دبير كل حزب دموكرات كردستان 
ايران در مصاحبه اى اختصاصى با روزنامه اورشليم پست 
گفته بهار كردى در ايران دور از دسترس نيست. روزنامه 
اورشليم پست مشخصا از قول اين مقام كرد گفته او به 
يك دولت فدرالى و متعهد به حقوق بشر براى آينده 

ايران اعتقاد دارد.
دبير كل حزب  دموكرات كردستان ايران در مصاحبه 
با اورشليم پست از مشكالت و نابرابرى هايى كه اقوام 
كردتبار در ايران متحمل مى شوند سخن گفته و بر تاكيد 
كرده است ساكنين مناطق كرد نشين پس از انقالب ايران 

همواره تحت فشار و آزار و اذيت بوده اند.
او با اشاره به اينكه كودكان اقليت هاى قومى از جمله 
كردها در ايران حتى حق تحصيل به زبان مادرى خود را 

ندارند و از آمورش شعائر مذهبى خود (خصوصا در بين 
كردهاى سنى مذهب) محرومند،  گفته: «كردهاى ايران 
كه سنى هستند با جمع آورى پول در ميان خود قصد 
ساخت مسجدى در تهران را داشتند كه دولت آنها را از 

اين كار نيز منع كرد.»
بسيارى از كردهاى ايران به بهانه هاى مختلف در ايران 
محكوم به حبس ابد و يا اعدام مى شوند اما كردها همواره 
به مبارزه و مقاومت خود ادامه مى دهند. كاك مصطفى 
هجرى معتقد است كه اين مبارزات پاسخ مى دهد و بهار 
كردى در ايران رخ خواهد داد و با تغيير حاكميت مركزى 
در ايران و جايگزينى يك دولت دموكراتيك كه به اداره 
فدرالى ايران معتقد باشد، زمينه رعايت حقوق بشر در 

مناطق كرد نشين فراهم خواهد آمد.

بسيارى از كنشگران اجتماعى كرد در ايران با اينكه به 
دليل تبعيض هاى اعمال شده از سوى دولت مركزى در 
طول چهار دهه گذشته رنجيده خاطرند، اما همواره خود 
را بخشى از ملت بزرگ ايران دانسته و باور دارند كه 
«ايرانى كرد» هستند. آنها به تجزيه ايران باور ندارند و 
تبليغات جمهورى اسالمى در اين زمينه را تنها دليلى 
براى توجيه سركوب گسترده فعاالن حقوق مدنى در 

مناطق كردنشين مى دانند.
دولت جمهورى اسالمى از بدو تاسيس در بهار 1358 
تبعيض  سياست هاى  با  همواره  اكنون  تا  خورشيدى 
مذهبى براى يكپارچه سازى جامعه در تبعيت از واليت 
فقيه بر اساس باورهاى فقه شيعى، تاثير مخربى در از بين 

رفتن وحدت ملى ايرانيان داشته است.

گاردين: 49 كودك ايرانى در نائورو مورد تجاوز جنسى بوده اند

افشين مبصر، روزنامه نگار ايرانى بريتانيايى درگذشت

انتشار ترانه جديد داريوش با اعتراض شديد فريد زالند همراه شد

اورشليم پست: بهار كردى در ايران نزديك است

در كانون خبر:

فالحيان  على  دفتر  شده  جدا  عضو  بهرامى  بهزاد 
در  كه  اسالمى)  جمهورى  اطالعات  سابق  (وزير 
ايران،  افق  رسانه  با  تلويزيونى  مصاحبه  چندين 
افشاگرى هاى بى سابقه اى درباره سرى ترين حلقه 
خودى هاى نزديك به رهبر جمهورى اسالمى كرده 
بود، از يك حادثه حمله مسلحانه در شهر آنتاليا در 

تركيه جان سالم به در برد.
بهزاد بهرامى پناهنده سياسى و عضو پيشين بخش 
ظهر  از  پيش  در  فالحيان  على  دفتر  عمومى  روابط 
مورد  مرداد)  آگوست 2016 (21  پنجشنبه 11  روز 
تهاجم گروهى از افراد مسلح قرار گرفت كه با دو 

خودرو به وى و يكى از همراهانش حمله كردند.
در  ايرانشهر  خبرگزارى  خبرنگار  به  بهرامى  آقاى 
تركيه گفته كه «قصد سرنشينان دو خودرو به احتمال 
كرده   تاكيد  همچنين  و  است»  بوده  او  ربودن  قوى 
«آنها ابايى از اينكه پليس تركيه سالح هاى شان را 

ببينند نداشتند.»
نخستين مصاحبه  از  مى گويد: «پس  آقاى بهرامى 
افشاگرانه ام در شبكه تلويزيونى وابسته به شاهزاده 
سازمان  نماينده  را  خود  كه  افرادى  پهلوى  رضا 
تماس  من  با  كردند  مى  معرفى  اسرائيل  اطالعاتى 
داشتند و گفتند كه به من كمك مى كنند تا به راحتى 
به كشور امنى منتقل شوم و خواستند كه از مصاحبه 
مجدد خوددارى كنم و اطالعات و اسناد خود را به 
تلويزيونى  گفتگوهاى  به  من  اما  دهم.  تحويل  آنها 
شد  مشخص  سپس  دادم.  ادامه  ايران  افق  با  خود 
آنها با جعل راه هاى ارتباطى و شماره هاى تماس 
سازمان  به  ربطى  حقيقت  در  اسرائيل،  داخل  از 
اطالعاتى  ماموران  و  ندارند  اسرائيل  اطالعاتى  هاى 
جمهورى اسالمى هستند كه مى كوشند تا مرا فريب 

داده و به ايران منتقل كنند.»
سايت خبرى اسرائيل تايمز نيز كه در تركيه خبرنگار 
فعال دارد به نقل از بهزاد بهرامى، طى اعالم اين خبر 

نوشته است:

«ظهر امروز زمانى كه با يكى از دوستانم در حال 
خروج از منزل بودم، سه اتومبيل به تعقيب ماشين 
ما پرداختند كه در پى تعقيب و گريز آنها و من، در 
يكى از خيابانهاى شهرى كه در آن سكونت دارم به 
اتومبيل نزديك شده و با اسلحه شروع به تيراندازى 
فرمان  پشت  كه  من  دوست  خوشبختانه  كه  كردند 
اتومبيل قرار داشت توانست با سرعت باال من را از 
آنها دور كرده و جانم را نجات دهد كه پس از آن 
به سرعت خود را به پليس امنيت تركيه رساندم و 
درخواست استمداد نمودم كه هم اكنون در اين ارگان 
هستم و پليس امنيت تركيه به من گفته است كه از 
شما محافظت خواهيم كرد، اما نمى دانم آيا در امنيت 

جانى قرار خواهم گرفت يا نه؟». 
اين  در  گفته  ايرانشهر  خبرگزارى  به  بهرامى  آقاى 
حادثه آسيب جدى نديده است اما به توصيه پليس 
امنيت تركيه، شهر محل حادثه را ترك كرده و تحت 
شده  يادآور  همچنين  برد.  مى  سر  به  پليس  نظارت 
هاى  سازمان  نام  به  را  خود  كه  كسانى  كه  است 
اطالعاتى اسرائيل به وى نزديك كرده بودند، مستقيما 
جمهورى  به  وابسته  امنيتى  نهادهاى  و  تهران  از 

اسالمى دستور مى گرفته اند.
پليس تركيه در پاسخ به سوال خبرگزارى ايرانشهر 
رويداد  اين  جزئيات  ارائه  از  حادثه،  اين  درباره 
خوددارى كرده و گفته با توجه به استفاده از سالح 
گرم و تعقيب و گريز در خيابان هاى شهرى، پس از 
بررسى هاى الزم اطالعات را از طريق رسانه هاى 

ترك منتشر مى كند.
بهزاد بهرامى در چندين مصاحبه تلويزيونى كه تا 
مهمان  است،  شده  پخش  ايران  افق  رسانه  از  كنون 
برنامه هايى به ميزبانى مهدى آقازمانى روزنامه نگار 
رضا  شاهزاده  به  نزديك  تلويزيونى  ساز  برنامه  و 
پهلوى بوده و با ارائه اسنادى دست اول از خصوصى 
ترين حلقه سران رژيم تهران، دست به افشاگرى زده 

است .
توجهى  قابل  اسناد  ها  برنامه  همين  از  يكى  در  او 
امنيتى  نهادهاى  گسترده  هاى  هزينه  خصوص  در 
به  احزاب  تاسيس  براى  رهبرى  بيت  نظارت  با 
اصطالح، اصالح طلب و منتقد براى فريفتن افكار 
عمومى در آستانه انتخابات پيشين رياست جمهورى 

در ايران را افشا كرد.

طرح ترور بهزاد بهرامى در تركيه نافرجام ماند
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روى ميز تحريريه:

در «دردناكى» شادى آن آزادى كه 
با  «سيگار» سروده مى شود!

به  محبوسي  كه  بودم  ديده  نيست  خاطرم  به  نامش  كه  فيلمي  در  كودكي  در 
محض اينكه از زندان فرار مى كند و باراني سيل آسا را مى بيند خود را در معرض 
بارش اش قرار مى دهد و قطرات شالق گونه آن رگبار برق آسا را با ولع تمام در 
آغوش مى گيرد، در كتاب «در دل گردباد» كينزبورگ، در توصيف فضاى پليسى 
شوروى سابق، نويسنده كه پيشتر لب به الكل نمى زده، از ودكاهايى مى گويد كه 
در يك مرخصى چند ساعته ديوانه وار نوشيده است. در اين تصوير هم، زنان ُكردى 
كه دو سال و نيم در «منبج» - از مناطق تحت اشغال داعش بوده اند-  پس از 
آزادى اينطور حريصانه به سيگارى كه جزو اقالم ممنوعه داعشى ها بوده است، 

پك مى زنند.
آدميزاد موجود عجيبى است. انگارى همه كارهايش استعاره است. 

زندگى بدجور واقعى است رفتار ما آدم ها اما به شدت سمبليك. نه اينكه شاعر 
باشيم يا نقاش اما اصوال روح انسانى مان انگار با ايهام،  استعاره و نماد زندگى 

مى كند.
«آزادى»، رها شدن و خود بودن يكى از آن تمناهاى پيچيده بشرى است كه 
آنقدر عزيز است و آنقدر بزرگ كه آدم در پاسداشت آن گاهى نمايشى كوچك 
از آن مفهوم بزرگ را بازى مى كند آن هم با ابزارهاى دم دستى مضحك. خيس 
شدن زير باران و سرماخوردگى بعد از يك فرار، ودكايى كه ديوانه وار و افراطى 
خورده شود هم از همه شان بدتر است. آدميزاد اما وقتى روح و جانش را تخته بند 
«اجبار» ببيند وقتى «آزادى» را از او دريغ كنند، انگارى دلش حريصانه و كودكانه 
لج مى كند و در همان لحظات آغازين كه يقين مى كند بر فراغت از «اجبار»، به 
دامن بدترين چيز،  شايد زيان بارترين شان و شايد مسخره ترين شان چنان چنگى 
مى زند كه انگارى كيميا را يافته است. انگارى آن همه مرارت و درد فقط براى 
همين بوده، انگارى جهان متوقف آن جرعه مشروب يا آن پك عميق يا آن صحنه 
عريان عشق بازى تصنعى بوده است اما آزادى اين همه نيست اين صورتى استعارى 
از آن  گنج از دست رفته اى است كه آدم آنقدر براى از دست دادنش عزادار بوده 
كه مناسك بدست آوردنش را هم از ياد برده. حافظ كه خود شاعر دوران: «شراب 

خانگى ترس محتسب خورده» بوده است، در شعرى مى سرآيد:
خداى را به مى ام شست و شوى خرقه كنيد

كه من نمى شنوم بوى خير از اين اوضاع
ببين كه رقص كنان مى رود به ناله چنگ
كسى كه رخصه نفرمودى استماع سماع

كه  باشد  دنيايى  در  همه  اين  اگر  اما  نمى خواهد  رقصيدن  كند  ناله  اگر  چنگ 
«رخصت ندادن» در آن قاعده است، ناله هم آدم هاى محروم و حاال رها شده را 
به رقص مى آورد، آن هم آدم هايى كه به شنيدن راضى بودند و حاال گويى جز با 
رقص آرام نمى گيرند. بنابراين اين بيت حافظ هم از آن ابيات دو پهلو و محشر 
است و اين معنا را هم مى دهد كه حافظ خطاب به خشك انديشان مى گويد: شما 
چنان سخت گرفتيد كه هم آنان كه آن موضوع برايشان اهميت داشت و با اشتياق 
به گوش بودند و هم آنهايى كه به آن اهميتى نمى دادند، اكنون حساس تر شدند 

و حاال هر دو با حالت رقص و مشتاقانه در پى گمشده خويش اند و سماع را به 
صورت مطالبه اي جدي تر به مانند استماع مى خواهند! 

چشمان  پيرزن ُكرد كه در غروب سرد عمر خود آن هم دو و نيم سال سياهى 
و اجبار و تلخى را چشيده است به وضوح غم سنگين آن روزهاى حرام را فرياد 
مى كند و اين سيگار، اين سيگار لعنتى كه سخن بى ايهام و استعاره، از آن؛ فقط، 
دود مى فهمد و سرطان ريه، حاال دود مى شود كه با زبان استعاره، هم آن سال هاى 
دود شده و تاريخ بر فنا رفته را روايت كند و هم آن آزادى كه جشن آمدنش 
آنقدر حزين و درناك اما واجب است آن هم با يك سيگار كه دود شود بى خيال 

گزمه و شالق.
 اينجاست كه يك سيگار دم دست دودزاى زيان بار هم مى تواند تالفى آن «كن و 
نكش» هايى شود كه در اين سال ها، «اختيار» را به سخره مى گرفت و حاال تبديل 
شده به «نماد پايان آن ممنوعه ها». شاملو در توصيف آن روزها كه «آزادى» مى آيد 

مى سرايد:
مهربانى دست زيبايى را خواهد گرفت
 روزى كه كمترين سرود بوسه است

دردناكى روز «آزادى» در اين روزهاى شوم ما اما آنقدر زياد است كه دست ها به 
سيگار مى روند و سرود بوسه در دود خالصه مى شود. 

جنايات  وقت  چه  و  كجا  ما؟  براي  آزادي  تا  رقص  رقص  روز  آن  كجاست 
ما  نهاد  از  كه  آه  اين  پذيرد؟  پايان  ما  رفته  خواب  به  خلق  بر  داخلي  داعشيان 

برخواسته حاصل ريه هاي پر دود ما از نخ هاي باريك بهمن 57 است.
آن روز كجاست كه به سان دسته هاي سي نفره بوميان كردستان زنجير وار به زير 

باران خيس شويم و ممنوعه ها را از تن بشوريم.

نيلوفر منصورى - خبرنگار و گوينده راديويى

دو عكس و يك درك مشترك از مفهوم آزادى:

وقتى پرى دريايى ها فارسى حرف مى زدند

باربارا ايدن بازيگر هاليوودى اين هفته شمع 85 سالگى را روى كيك تولد فوت 
خواهد كرد. بازيگرى كه هنوز هم پس از 5 دهه خاطره حضور او در نقش يك 

پرى دريايى در سريال«I Dream of Jeannie» براى بسيارى آشناست.
او  تولد  كيك  روى  براى  نزديكانش  و  دوستان  كه  شمع هايى  بهانه  به  حاال 
خريده اند، نشريات آمريكايى يادى كرده اند از سريالى كه او در ان نقش پرى 

دريايى را داشت.
مى گوييد كس ديگر شمع اش را فوت مى كند و ملتى ديگر هم 60 سال قبل اين 

پاى تلويزيون هايشان نشسته اند و آن سريال را ديده اند به ما چه مربوط؟
پرى خانم دريايى سريال«I Dream of Jeannie» كه بابارا ايدن نقش آنرا ايفا 

مى كرد، فارسى سخن مى گفت. بله فارسى...
سريال«I Dream of Jeannie» كه بعدتر نخستين فصل آن با عنوان «دختر 
شاه پريان» در سال 1351 خورشيدى در راديو تلويزيون ملى ايران هم دوبله و 
دهه 1960  در  كه  بود  كمدى  تلويزيونى  مجموعه  يك  حقيقت  در  شد،  پخش 
و 1970 ساخته شد و حتى تا به امروز هم از شبكه هاى متفاوت جهان پخش 

مى شود.
اين سريال نخستين بار در 18 سپتامبر 1965 پخش شد و 139 قسمت از آن 

ساخته گرديد.
اين سريال تلويزيونى كه از شبكه NBC پخش مى شد تا كنون در ده ها فيلم 
و سريال ديگر نام برده شده، و از پر بيننده ترين سريال  هاى تلويريونى آمريكا 

محسوب مى گردد.
در 18  روزگارى  روزى  كه  است  معروف  شلدون  سيدنى  اما  اثر  اين  سازنده 
سالگى از سر اجبار از شيكاگو به لس آنجلس مهاجرت كرد اما، نتيجه مهاجرت 
اجبارى اش شد هزار كار هنرى و نگارش رمان  و البته همين سريال كه در مورد 

ماجراهاى يك فضانورد ناسا و يك پرى چراغ جادو (همسر او) است.
داستان از آنجا آغاز مى شود كه تونى نلسون (به بازيگرى لرى هگمن)، افسر 
نيروى هوايى آمريكا و فضانورد ناسا براى پرتاب به مدار زمين با يك موشك 
راهى مدار زمين مى شود، اما در حين ماموريت دچار سانحه شده و مجبور به فرود 

اضطرارى مى گردد.
سفينه او در يك جزيره دورافتاده عارى از سكنه فرود مى آيد و او تصادفاً با يك 
چراغ كهنه جادويى برخورد مى كند. پس از ماليدن چراغ جادو، يك پرى جادويى 
(غول چراغ جادو) از آن خارج شده و مكالمه اى به زبان فارسى از طرف پرى آغاز 

مى گردد. بله به زبان فارسى...
 پرى (به بازيگرى باربارا ايدن) از اينكه فضانورد او را پس از 2000 سال از 

چراغ جادو آزاد گردانيده خرسند است و خود را تا ابد گوش به فرمان تونى اعالم 
مى كند و به زبان شيرين فارسى مى گويد: «شكلت مثل سيماى دلير خليفه است!»

به  (تونى)  فضانورد  اينكه  تا  مى يابد  ادامه  انگليسى-فارسى  طرفه  يك  مكالمه 
او  از  جادو  چراغ  از  آمده  بيرون  دريايى  پرى  اين  از  آرزويش  نخستين  عنوان 

درخواست مى كند تا به انگليسى سخن گويد.
پرى چراغ جادو هم با گفتن عبارت «يا شاه پريان!» كه مثال ورد جادويى اوست 

مكالمه خود را به انگليسى تغيير مى دهد.
درخواست بعدى نجات از آن جزيره متروكه است و طبيعى است كه برآورده 
مى شود. گروه نجاِت ناسا تونى را مى يابد، و در آخرين لحظه او از دختر زيباى 

چراغ جادو مى خواهد تا به همراه او برود... پس آنها به آمريكا باز مى گردند.
بعضى ها  و  باشد  جن  يك  واقع  در  شايد  جينى  است.  «جينى»  پرى  اين  نام 
مى گفتند نام وى Jeannie در حقيقت تغيير يافته Genie (به معناى جن) بوده. 
اما چه اهميتى مى توانست داشته باشد كه نامش چيست؟!! حاال ديگر تونى رفته 
رفته دلباخته او شده و همه فكر و ذهنش زيبا رويى است كه به خواسته او زبانش 

را از فارسى به انگليسى برگردانده است.
تونى و جينى نهايتاً با يكديگر ازدواج كرده، اما راز پرى بودن جينى از همكاران 

تونى در ناسا (به غير از دوست صميمى اش) همواره مخفى مى ماند.
مى گويند پخش نخستين قسمت اين سريال همزمان بود با سفر شاه وقت ايران 

به آمريكا.
مى گويند آمريكايى ها مى خواستند از شاه براى انقالب سفيد و اصالحات مدنى 

در ايران كه به توصيه كندى صورت گرفته بود تشكر كنند.
مى گويند بعد اين سفر رابطه ايران آمريكا آنقدر خوب شد كه در دوران نيكسون 

با هم به ماه عسل رفتند.
مى گويند در آن سال ها ايران يك مقصد مهم توريستى بود و حتى در سريال 
پلنگ صورتى هم محصول دهه 1970 است نام ايران، كنار پاريس، رم و الس 

وگاس قرار مى گرفت.
مى گويند....

كاش هنوز همان حرف ها را مى زدند. كاش هنوز هم دختر شاه پريان به فارسى 
در NBC يا هرجاى ديگر حرف ميزد... اما يك مفسر موضوعات مذهبى نمى آمد 
در تلويزيون دولتى ايران و جلوى چشم هفتادهشتاد ميليون ايرانى نمى گفت: «زبان 
مردم جهنم فارسى و زبان مردم بهشت عربى است. يعنى هر كسى كه وارد جهنم 
بشود حتى اگر عرب هم باشد زبانش به فارسى عوض مى شود!!! و براى همين 

است كه ما به مردم مومن ايران توصيه مى كنيم عربى ياد بگيرند...»

به روايت خاطره ها:
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بر  كه  سريعى  تحوالت  ايران  خارج  و  داخل  در 
نزديك  است.  جريان  در  مى  گذارند،  اثر  يكديگر 
بر  ترديد  بدون  كه  روسيه  و  تركيه  سريع  شدن 
تحوالت سوريه بسيار تاثير خواهد گذاشت خواهد 
آن نيز به نوبه خود بر تحوالت داخل ايران  بود و 
اثر فورى و قاطع خواهد داشت. همچنين تحوالت 
داخلى و حمله رقباى قدرت كه در چند روز گذشته 
شدت يافت، بسته به سير آن در داخل در سياست 
ايران در منطقه و بويژه سوريه، اثر گذار خواهند بود.

گرو  در  را  خود  تمامى  بخت  گروهش،  و  روحانى 
رسيدن به توافق هسته اى با غرب نهادند. آن گروه 
با پرده پوشى و بدون آگاه كردن ملت، البته با تائيد 
كل رژيم از شخص رهبر گرفته تا سپاه پاسداران و 
دادن  دخالت  بدون  احتمال،  (به  امنيتى  دستگاه هاى 
بود  روشن  كه  يافتند  دست  توافق هايى  به  ارتش)، 

مورد قبول ملت نخواهد بود.
ملت  نظر  از  چون  كه  بود  آگاه  رژيم  همه  البته 
بيش  فداكارى  آمادگى  نيز  ملت  ندارد،  مشروعيت 
بايستى  رو  اين  از  بود.  نخواهد  رژيم  براى  اين  از 
رسيدن به توافق با وعده هاى غير قابل انجام و آنهم 
فردا  چو  برمبناى  رسد.  انجام  به  كوتاه  زمانى  در 
شود، فكر فردا كنيم و به احتمال براى پيروزى در 
انتخابات گذشته مجلس، حقايق به ملت گفته نشد.  
پرده پوشى رئيس جمهور و خواست او براى ثبت 
انحصارى امتيازات حاصله از برجام، به رهبر نظام 
ميدان داد كه مخالفت ضمنى خود را با اين توافق 

به نمايش بگذارد و به موازات افزايش آشكار شدن 
حجم حقايق نا گفته ديگر، او  و متحدينش در سپاه 
موافقت  ناگه  به  گرديدند.  برجام  به  حمله  به  قادر 
شركت  با  پيش  سال ها  از  آن  مقدمات  كه  برجام 
نزديك ترين دستياران مجالس بسيار خصوصى شبانه 
رهبر طرح ريزى شده بود و در تمام زمان مذاكرات 
با اطالع كامل او انجام گرفت، همان طور كه انتظار 
ملموس  و  فورى  نتايج  نتوانست  چون  مى رفت، 
حمله  مورد  شدت  به  آورد،  ارمغان  به  ملت  براى 
عبوس  قيافه  بايستى  نظام  ديگر  بار  گرفت.  قرار 
شديد  حمالت  بگذارد.  نمايش  به  را  اسالمى  خود 
و  دادن  دست  «فضاى  به  پاسداران  سپاه  فرمانده 
خنديدن» نشانه آشكار عدم رضايت بخش تندروى 
سپاه از سياست هاى در جريان به قصد تالش براى 
كاستن از تنش در داخل و با قدرت هاى خارجى، 
حكايت مى كند. با ساده لوح خواندن رئيس جمهور 
وسيله ى چندين آخوند بلند پايه ى رژيم، حمالت 
به رئيس جمهور و برداشت ها و انتظارات نارواى او 
آشكار آغاز گرديد. بنظر مى رسد  از برجام به طور 
كه عمر آتش بس هاى داخل رژيم به همان كوتاهى 
عمر آتش بس در سوريه باشد و بيش از چند روز 

دوام نياورد.
همزمان بازهم بنظر مى رسد كه رهبر نظام و پيروان 
جانشين  عنوان  به  فردى  انداختن  جا  در  تالش  او 
رهبر مى باشند. اين گروه با اينكه بايستى آگاه باشند 
كه «حكومت مطلقه فقيه» ديگر محلى از اعراب در 
ايران ندارد، با تمام چنگ و دندان در حفظ آن در 
از  پس  مى كنند.  تالش  كنونى  رهبر  زندگى  زمان 
رهبرى  قباى  نمى توان  ديگر  صحنه  از  وى  خروج 
را بر تن فردى ديگر آراست، هر چقدر هم سپاه از 
او پشتيبانى به عمل آورد. تازه اگر سپاه مى  توانست 
احتمال  كند،  تفويض  آينده  در  فردى  به  را  رهبرى 
كمى   وجود خواهد داشت كه آنان به فردى خارج 
امكان،  تنها  دهند.  نشان  خوش  روى  خود  نهاد  از 
رهبرى گروهى آنهم كوتاه مدت و براى انجام همه 
پرسى در باره آينده حكومت در ايران مى  باشد. براى 
پيش گيرى از برخورد مسلحانه، عوامل اثر گذارنده 
بر اين شورا به ترتيب، ملت، ارتش و سپاه خواهند 
به  عبور  براى  پلى  عنوان  به  يا  آينده  در  رژيم  بود. 
مردم ساالرى عمل خواهد كرد و يا بازهم به عنوان 
پلى براى برخورد مسلحانه در ايران كه مى  داند برنده 
برو  بدون  آن  بازنده  صورت  بهر  اما  بود.  نخواهد 

برگرد، ايران خواهد بود.
پخش سخنان منتظرى جانشين خمينى در سال 67، 
پس از اين مدت پرسش برانگيز است. اين سخنان 
كه بسيارى از قديسين نظام اسالمى  از جمله شخص 
خمينى و فرزندش احمد  را محكوم مى  كند پس از 
قدس  آستان  توليت  شد كه  حالى منتشر  در  سال ها 
و نامزد رهبرى در آينده، به طور مشخص يكى از 

جالدان حاضر در صحنه بوده است.
ديگر  پائين،  تا  باال  از  نظام  تكذيب هاى  تمام  با 
مشگل به توان براى جا انداختن اين فرد به صورت 
پوسته  بر  كه  آسيب هايى  كرد.   پيدا  توجيهى  رهبر، 

باقيمانده مشروعيت نظام هر روزه فرود مى  آيد، بنظر 
مى  رسد كه با وجود مراكز متعدد قدرت، ديگر قابل 
مهار نباشد. هر قدرهم كه نظام تالش كند كه مدارك 
و سخنان كوبنده را تكذيب كند، در افكار عمومى  اثر 
پذير نخواهد بود. ملت آمادگى شنيدن سخن راست 
از اين رژيم ندارد و آماده پذيرش هر اتهامى  به نظام 

مى  باشد.
***

همزمان و پس از كودتاى نيم بند در تركيه، اردوغان 
موقعيت را مناسب براى تغيير سريع موضع خود با 
روسيه يافت. كودتا، مخالفان اردوغان را مجبور كرد 
اعالن  آشكار  طور  به  را  خود  همراهى  عدم  كه  كه 

تائيد  موضوع،  اين  در  دستكم  نوعى،  به  كه  كنند 
اردوغان و باال رفتن محبوبيت او مى  باشد. از سوى 
ديگر مخالفان سكوالر و تا اندازه اى دمكرات تر او، 
و حزب كارگران كردستان، مقدارى از ابتكار عمل 
خود را از دست دادند. اردوغان با اشاره به غرب، 
معرفى  كودتا  شريك  عملى  طور  به  اگرچه  را  آنان 
نكرد ولى دخالت و پشتيبانى آنان را تاكيد كرد. او 
اكنون احساس مى  كند كه از چند جهت غرب بيش 
تر به او نياز دارد تا او به غرب و از اين رو ريسك 

رنجاندن آن را پذيرا مى  باشد:
الف - موضوع سوريه و امكان صلح در آن سرزمين 

نه بر مبناى خواست هاى غرب
ب- مهار پناهندگان به اروپا،

پ- پايگاه آمريكا در تركيه (حتى شايع است كه 
جنگ افزارهاى هسته اى آمريكا خارج شده اند) 

اين  تمام  روسيه.  با  اتحاد  حتا  باالتر  همه  از  ج- 
تحوالت بر توان اثر گذارى رژيم اسالمى  در سوريه، 
با وجودى كه از مدت ها پيش رو به سوى كاهش 
گذارد  خواهد  بيش تر  منفى  اثر  حتا  است،  داشته 
راند.  خواهد  صلح  براى  تالش  سوى  به  را  آنان  و 
كه  اى  دوستانه  سخنان  و  تركيه  به  ظريف  سفر  به 
ردوبدل شد در مقايسه با سخنان تنها يك هفته پيش 

رژيم، توجه شود.
الف - يكى از مخالفان سرسخت اسد يعنى اردوغان 
به احتمال زياد، از جبهه گيرى بر عليه فرد اسد در 
مى  رسد  نظر  به  كرد.  خواهد  خود دارى  قضيه  اين 
پوتين و اردوغان با تضمين منافع هريك، به نوعى 
به  زياد  توجه  بدون  حتا  سوريه  تقسيم  براى  تفاهم 
غرب و ايران، خواهند رسيد. تركيه مناطق كردنشين 
سوريه را اشغال و در عوض پايگاه روسيه در درياى 
تا  تركيه  شناخت.  خواهد  رسميت  به  را  مديترانه 
آنجائى كه ممكن است از خروج داعشى هاى تبعه 
روسيه و آسياى ميانه جلوگيرى بعمل خواهد آورد. 
همراه با متحد خود جمهورى آذربايجان تالش در 
جلوگيرى از رخنه جنگجويان چچنى خواهد كرد. 
همچنين  (و  عربستان  خود  ديگر  متحد  تركيه  البته 
با  سرزمين  آن  رابطه  و  نكرده  فراموش  را  اسرائيل) 
روسيه را براى تفاهم در سياست تضمين قيمت نفت 
كه براى روسيه بسيار مهم است فراهم خواهد آورد. 
صلح در سوريه و تقسيم آن كشور با شركت مستقيم 
درجه  شركت  با  همراه  عربستان،  و  تركيه  روسيه، 
دوم حكومت اسد، ايران و غرب، احتمال موفقيت 
بيش تر خواهد داشت تا تركيه و روسيه در دو جبهه 

ى مخالف باشند. 
ب- صلح در سوريه و نقش تركيه در آن و همچنين 
آنهم  است.  مهم  بسيار  اروپا  براى  پناهندگان،  مهار 
اروپا  در  سياسى  سرگشتگى  نوعى  كه  دورانى  در 
بخاطر خروج انگلستان، بن بست سياسى در اسپانيا، 
تندروى  گيرى  قدرت  مركل،  به  حمله  شدن  شديد 
سياسى بصورت افزايش آراى احزاب تندروى چپ 
و راست و از همه مهم تر، ترس از گسترش روسيه 
و ترديد در پاسخ آمريكا، فضاى سياسى را مه آلود 
ضد  فضاى  بخاطر  كه  مى  داند  تركيه  است.  كرده 

اسالم و حقوق بشر به زودى راهى براى پيوستن به 
اتحاديه اروپا در اختيار نخواهد داشت. با وجودى 
كه تركيه به تكنولوژى و بازار اروپا نياز دارد، مطمئن 
آن  تر  بيش  پيوستن  از  گيرى  پيش  براى  كه  است 
همكارى  از  كاستن  قابليت  اروپا  روسيه،  به  كشور 

هاى خود با تركيه، را نخواهد داشت.
پ - پايگاه هاى آمريكا در تركيه پس از پايان جنگ 
دادن  نشان  همچنين  و  شوروى  محاط  براى  و  دوم 
اهميت آن كشور به دشمن،  ايجاد گرديد. در واقع 
قلب پدافند جبهه جنوبى غرب، در برابر شوروى در 
تمام دوران جنگ سرد، تركيه بوده است. حال اگر 
تركيه تقاضاى تخليه پايگاه هوائى و شنود آمريكا كه 
براى عمليات در عراق، سوريه و به احتمال در هر 
لحظه، در ايران، اهميت بسزا دارد، را بنمايد، امنيت 

غرب با آسيب شديد روبرو خواهد شد.
با  ويژه  استراتژيك  موقعيت  با  تركيه  اتحاد   - ج 
برپايه  ها  حكومت  با  هردو  پوتين،  دوران  روسيه 
ى  آليگارشى و گرايش به ديكتاتورى، سد موثرى 
دمكراسى  همچنين  و  غرب  نفوذ  گسترش  برابر  در 
درجه  نقش  قبول  با  اسالمى  حتا  نظام  بود.  خواهد 
دو، همراه با فساد بى سابقه و دشمنى با دمكراسى 
و حقوق بشر، با تمام هياهوى هميشگى، در طبيعت 
خود چاره اى بجز حمايت از اين اتحاديه نخواهد 
داشت. اين دو با همراهى عربستان، مى  توانند نفوذ 
قدر  رقيبى  با  را  خاورميانه  عربى  منطقه  در  غرب 
كنند.  روبرو  باشد  غرب  موثر  چالش  به  قادر  كه 
شيخ  ميان  آن  از  و  عربى  هاى  حكومت  از  بسيارى 
مصر  با  همراه  عربستان  و  فارس  خليج  هاى  نشين 
و اردن، پس از سال ها، گذيدار ديگرى براى اتكا 
پيدا كرده اند كه سياست داخلى آن رژيم ها را زير 
ذره بين نمى  گذارد و خواستار اجراى برخى از مفاد 
حقوق بشر نيز نيستند. ايران كه تا مدتى تنها متحد 
روسيه در سوريه و منطقه بود و رژيم از اين رابطه 
روسيه  (البته  مى  برد  سود  مى  توانست  كه  آنجائى  تا 
هميشه از نظام اسالمى  سود بيش تر مالى و سياسى 
مى  برد) اكنون با ظهور سوگلى جذاب تر، راهى بجز 
قبول نقش درجه دو در اين خط بندى نوين ندارد. 
با توافق جديد بر سر حق استفاده از پايگاه هوائى 
شاهرخى همدان دو نكته روشن مى  شود: 1- ادعاى 
«استقالل» در نظام اسالمى  به طور كامل مشروعيت 
خود را از دست مى  دهد. در تمام دوران گذشته كه 
اتحاد استراتژيك با آمريكا يكى از پايه هاى امنيت 
ملى ايران را تشكيل مى  داد، پايگاه نظامى  به آن كشور 

داده نشد.
نظر  از  را  خود  اهميت  كه  مى  كند  تالش  نظام   -2
از  پيش  تا  تركيه  كه  نقشى  دهد.  افزايش  ها  روس 
آمريكا  كه  تفاوت  اين  با  داشت.  آمريكا  براى  اين 
منطقه  در  افكن  بمب  پرواز  براى  ديگر  هاى  پايگاه 
و  تركيه  اتحاد  البته  است.  آن  فاقد  روسيه  كه  دارد 
روسيه بسود عملگراهاى رژيم كه خواستار گسترش 
آرامش بيش تر در منطقه و پايان سريع دخالت در 
سوريه مى  باشند ، تمام مى  شود. از اين رو سفر سريع 
وزير خارجه به تركيه و استقبال گرم از او را شاهد 

هستيم.
نوعى  به  رسيدن  سوى  به  سوريه  زياد،  احتمال  به 
تفاهم حركت خواهد كرد كه در درجه نخست منافع 
روسيه، تركيه و عربستان را تضمين كند. در پشت 
سر آن سه، حكومت كنونى سوريه، غرب و ايران نيز 
دست و پا خواهند زد تا به بخشى از خواست هاى 
پيش  ها  مدت  از  كه  طور  همان  يابند.  دست  خود 
گفته شد، ايران در مقايسه با سهم گذارى خود در 
آن سرزمين، كم ترين دست آورد را خواهد داشت. 
عدم  و  تحوالت  اين  اثر  بر  كه  مى  رسد  بنظر  چنين 
امكان پيروزى، مسئول نظامى  ايران در سوريه ديگر 
فرمانده نيروى قدس نباشد. اين مسئوليت بيش تر بر 
دوش دبير امنيت ملى گذارده شده كه گرايش بيش 
تر به عملگراها دارد تا تندروها. همزمان مساله عراق 
برابر  در  هم  تركيه  اكنون  كه  باالترى  دست  با  نيز 
مجبور  نيز  است،  يافته  كردستان  اقليم  هم  و  ايران 
ويژه  به  و  منطقه  در  نوين  هاى  واقعيت  كه  است 
پس  آن  آينده  و  موصل  گيرد.  نظر  در  را  قوا  توازن 
از آزادى از دست داعش، مى  تواند نقطه آغازين اين 
جابجائى قوا باشد و هم بذر اختالف و جنگ هاى 

آينده.
هر  اسالمى  كه  نظام  منطقه،  تحوالت  با  همزمان 
عدم  مساله  و  مى  كند  احساس  تنهاتر  را  خود  روز 
مشروعيت آن با افشاگريها هر روز شديدتر مى  گردد، 
راه هاى نجات خود را مسدود مى  داند. رژيم زخم 
براى  است،  مرده  كه  ندارد  اعتقاد  هنوز  كه  خورده 
كه  هست  بالقوه  توان  اين  داراى  هنوز  خود  حفظ 
بتواند درگيرى داخلى و يا جنگ خارجى ايجاد كند. 
ادامه حيات انگلى رژيم به معناى آسيب رساندن به 

امنيت ملى و يكپارچگى سرزمينى ايران است.

در جهان سياست:                  فرهاد يزدى

نقض قانون اساسى و حاكميت ملى
هواپيماهاى روس در خاك ايران چه مى خواهند؟

www.iranshahrnewsagency.com

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

منعكس و منتشر مى كند
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جمعه 29 مرداد/19 آگوست
1319 خورشيدى (1940ميالدى)

زادروز عارف عارف كيا، خواننده و هنرمند 
1321 خورشيدى (1942ميالدى)

وينستون چرچيل، نخست وزيرانگلستان براى 
شركت در «كنفرانس تهران» وارد تهران شد

1347 خورشيدى (1968ميالدى)
فرمان تشكيل فرهنگستان صادر شد.
1387 خورشيدى (2008ميالدى)

درگذشت تورج نگهبان، شاعر و ترانه سراى 
تارزاناى  بيمارستان  در  ايرانى  ذوق  با 
لوس آنجلس. وى متولد هفتم ارديبهشت سال 

1311 در اهواز بود. 
1390 خورشيدى (2011ميالدى)

ايرانى  كارگردان  بديعى،  رضا  درگذشت 
شهر  در  يوسى ال اى  بيمارستان  در  هاليوود 
به  وى  81سالگى.  سن  در  لوس آنجلس 
شهرت  نيز  آمريكا»  تلويزيون  «پدرخوانده 

داشت.
شنبه 30 مرداد/20 آگوست

1308 خورشيدى (1929ميالدى)
زادروز نجف دريابندرى، مترجم

1314 خورشيدى (1935 ميالدى)
تعيين نام خانوادگى براى عموم اجبارى شد

1336 خورشيدى (1957ميالدى)
كنگره  فرهنگيان كشور گشايش يافت

يكشنبه 31 مرداد/21 آگوست
1332 خورشيدى (1953ميالدى)

بازگشت محمد رضا شاه پهلوى به ايران 
1342 خورشيدى (1963ميالدى)

دانشسراى عالى به دانشگاه تربيت معلم تغيير 
نام داد

1353 خورشيدى (1974ميالدى)
جمعيت كل كشور به 32ميليون و 300 هزار 

و 810 نفر برآورد شد
1388 خورشيدى (2009ميالدى)

(متولد  محمودى  بزرگ  سيد  درگذشت 
همسر  محمودى،  دكتر  به  مشهور   (1318
ايرانى بتى محمودى خالق رمان بدون دخترم 

هرگز 

دوشنبه 01 شهريور/22 آگوست
1296 خورشيدى (1917 ميالدى)

تشكيل كميته  ايالتى حزب دمكرات در تبريز
1303 خورشيدى (1924ميالدى)

زادروز دكتر محمد جعفر محجوب- اديب، 
پژوهنده و استاددانشگاه تهران

آثار زنده ياد دكتر محجوب در شركت كتاب 
موجودند 

1307 خورشيدى (1928ميالدى)
حسين عالء، وزير مختار ايران در پاريس از 
تهران دستور گرفت كه پانزده نفر معلم براى 

مدارس متوسطه  ايران استخدام كند
1309 خورشيدى (1930ميالدى)

مديريت  به  آزاد»  «ايران  روزنامه ى  انتشار 
ضياءالواعظين

1311 خورشيدى (1932ميالدى)
مدرس  و  نقاش   - زنگنه  محمد  زادروز 

نگارگرى
1314 خورشيدى (1935ميالدى)

دانشگاه جنگ تأسيس شد 
1327 خورشيدى (1948ميالدى)

زادروز بيژن كارگر مقدم، داستان نويس برون 
مرزى

1333 خورشيدى (1958ميالدى)
زادروز  گوهر خيرانديش، بازيگر 
1355 خورشيدى (1976ميالدى)

سه كنگره از سوى كنفدراسيون محصلين و 
دانشجويان ايرانى درشهرهاى مختلف امريكا 

برگزارشد
 كتاب جنبش دانشجويى كنفدراسيون جهانى 
جلدى)   2) ايرانى  دانشجويان  و  محصلين 
نوشته حميد شوكت از انتشارات شركت كتاب 
بهترين ماخذ و مرجع براى مطالعه بروى اين 
جنبش دانشجويى و تاثير آن بر تحوالت ايران 
در دوران سلسله پهلوى و سقوط آن مى باشد

1356خورشيدى (1977ميالدى)
يك گروه 13 نفرى از دانشجويان ايرانى با 
شعار مخالفت با استبداد ، سفارت ايران در 

الهه را اشغال كردند
1357 خورشيدى (1978ميالدى)

درگذشت محمدپروين گنابادى- نويسنده و 
پژوهنده

1369 خورشيدى (1990ميالدى)
خانلرى-  ناتل  پرويز  دكتر  درگذشت 

پژوهشگر، نويسنده، شاعر و روزنامه نگار.
شركت  در  خانلرى  ناتل  پرويز  دكتر  آثار    
كتاب موجود است، ديوان حافظ دو جلدى از 

زمره تاليفات اوست
1389 خورشيدى (2010 ميالدى)

پيشكسوت  بازيگر  شهابى،  مهين  درگذشت 
سينما و تلويزيون ايران كه مدتها به دليل ابتال 
تهران  پارس  بيمارستان  در  مغزى  تومور  به 

بسترى بود.

سه شنبه 02 شهريور/23 آگوست
1300 خورشيدى (1921ميالدى)

محمد  مديريت  به  «طوفان»  روزنامه   انتشار 
يزدى  موسوى زاده  وسردبيرى  يزدى  فرخى 

در تهران
1327 خورشيدى (1948ميالدى)

انتخاب عباس خليلى مدير روزنامه ى«اقدام» 
به نيابت رياست عمومى نشريه «اتحاد اسالم»
چهارشنبه 03 شهريور/24 آگوست

1313خورشيدى (1934ميالدى)
زادروز آخوند اكبر هاشمى بَهرمانى (هاشمى 
رفسنجانى)، از اعضاى شوراى انقالب اسالمى، 
شريك جرم در به قتل رساندن محافظان شاه 
رييس  اسالمى،  شوراى  مجلس  رييس  فقيد، 
و  رهبرى  خبرگان  مجلس  رييس  جمهور، 
و  نظام  مصلحت  تشخيص  مجلس  رييس 
يهوديان  مركز  انفجار  اصلى  متهمان  از  يكى 

تعقيب  تحت  و  آرژانتين  آيرس  بونئوس  در 
پليس بين الملل   

1317 خورشيدى (1938ميالدى)
درگذشت نصراهللا خان مين باشيان، موسيقيدان

1320 خورشيدى (1941 ميالدى)
اشغال ايران توسط قواى متفقين 

1324 خورشيدى (1945ميالدى)
در پى رد اعتبارنامه و توقيف روزنامه «آژير»، 
سيدجعفر پيشه ورى وارد تبريز شد و با صدور 
بيانيه يى، خودمختارى آذربايجان را اعالم كرد

1332 خورشيدى (1953ميالدى)
«سازمان  و  صلح»  «خانه ى  شبكه ى  دو 
جوانان» وابسته به حزب توده ى ايران كشف 

و متالشى شد
1359 خورشيدى (1980ميالدى)

اديب،   - حكمت  على اصغر  درگذشت 
رئيس  نخستين  و  سياستمدار  و  پژوهنده 

دانشگاه تهران
1377 خورشيدى (1998ميالدى)

به  سياسى،  فعال  و  ناشر  دوانى،  پيروز  قتل 
وسيله  قاتالن «قتل هاى زنجيره اى»

پنجشنبه 04 شهريور/25 آگوست
1313 خورشيدى (1934ميالدى)

زادروز محمد اسماعيلى، نوازنده تنبك 
1315 خورشيدى (1936ميالدى)

گرافيك  طراح  مميز،  مرتضى  زادروز 
(درگذشت  1384)

1317 خورشيدى (1938ميالدى)
گشايش راه آهن سراسرى ايران

 1339خورشيدى (1960ميالدى)
زادروز اكبر عبدى، بازيگر سينما و تلويزيون 

1346 خورشيدى (1967ميالدى)
درگذشت سيدفخرالدين شادمان- نويسنده و 

حقوقدان
1350 خورشيدى (1971ميالدى)

ادبيات  استاد  فياض،  على اكبر  درگذشت 
فارسى و مصحح تاريخ بيهقى 

  كتاب تاريخ بيهقى تصحيح شادروان فياض 
در شركت كتاب موجود است 

1358 خورشيدى (1979ميالدى)
حسام  فرزندش  و  عراقى  مهدى  حاج  ترور 

توسط گروه فرقان
1359 خورشيدى (1980ميالدى)

توسط  رجائى  نخست وزيرى  حكم  صدور 
بنى صدر

1369 خورشيدى (1990ميالدى)
درگذشت مهدى اخوان ثالث، شاعر

  آثار مهدى اخوان ثالث اين شاعر برجسته 
معاصر ايران در شركت كتاب موجود است 

1376 خورشيدى (1997ميالدى)
شاعر  و  -نويسنده  نجدى  بيژن  درگذشت 

گيالنى
1388 خورشيدى (2009ميالدى)

درگذشت همايون صنعتى، بنيانگذار انتشارات 
فرانكلين درتهران.

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
19  تا 25 آگوست  (29 مرداد تا 4 شهريور)
استفاده از اين منبع براى كليه همكاران رسانه اى با ذكر ماخذ آزاد است.

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

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

ايرانشهر  هر هفته يك صفحه از اين «نا انسانيت» هولناك را براى آن كه نه فراموش شود و نه تكرار به چاپ مى رساند.
چون براى نگهبانى نه سيم خاردار داشتيم ، نه نيروى انسانى 

برپايى گتو مقدور نبود
 بنابراين فورى مشغول تدارك عملياتى گسترده شدم

اين عمليات مرا از شر سير كردن آدم هايى كه وجودشان ضرورتى نداشت خالص كرد.

«هنگامى كه به ناحيه اسلونيم رسيدم، حدود 25000 يهودى داشت. 16000 نفرشان در خود شهر بودند 
و دو سوم جمعيت شهر را تشكيل مى دادند برپايى گتو مقدور نبود، چون نه سيم خاردار داشتيم و نه 
نيروى انسانى براى نگهبانى، بنابراين فورى مشغول تدارك عملياتى گسترده شدم. نخست تمام دارايى ها 
را مصادره كرديم و تمام ساختمان هاى ادارى آلمانى، از جمله قرارگاه ارتش آلمان به اثاثيه ، تجهيزاتى كه 
به اين شيوه به دست آمده بودند. مجهز شدند. اقالمى كه براى آلمانى ها قابل استفاده نبودند براى فروش 

به محلى ها به شهر تحويل داده شدند. سود فروش را به بخش مالى فرستاديم.
سپس مشخصات يهوديان را با دقت بر حسب شماره، سن و حرفه ثبت كرديم و تمام صنعتگران و 
كارگران واجد شرايط را جدا كرديم ، به آن ها اجازه عبور و محل سكونت جداگانه داديم تا از ساير 
يهوديان قابل تشخيص باشند. عملياتى كه نيروى امنيتى در 13 نوامبر 1941 اجرا كرد، مرا از شر سير كردن 
آدم هايى كه وجودشان ضرورتى نداشت، خالص كرد. حدود 7000 يهودى كه اينك در شهر اسلونيم 
زندگى مى كنند همگى كار مشخص انجام مى دهند. به خاطر ترس مدام از مرگ با جان و دل كار مى كنند. 
اوايل سال بعد باز آن ها را به دقت بررسى مى كنيم و براى كاهش بيشتر تعدادشان آن ها را دسته بندى 

مى كنيم.
از گزارش وضعيت گبيتس كميسار گرهارد ارن - 25 ژانويه 1942
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رويدادهاى هفته:
 از جمعه 19 آگوست 2016

در جنوب كاليفرنيا:

LOS ANGELES                                                                 SAN FERNANDO VALLEY       GLENDALE پيش بينى هوا

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

 دنبال كنيد
08.NET/EVENT

كند مى  برگزار  ايران  هنر  كانون 

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

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

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

بخوان من  با  آلبوم  رونمايى 

با صداى الهام 
يكشنبه 18 سپتامبر ساعت 6 بعد از ظهر 

وروديه 40 و 70 دالر 
بليط در شركت كتاب موجود است

818 966 2322
خانه فرهنگ و هنر ايران 

20215 Saticoy St., 
Canoga Park, 91306

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

استرانز  و  فرح  اردشير  كنسرت 

يكشنبه 11 سپتامبر 

Gaslamp Long Beach 
562 596 4718

6251 E.Pacific Coast Hwy.,
Long Beach, CA 90803

كيوسك  گروه 

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

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

كتاب  امضاى  و  معرفى 

به دنبال رد پاى من 
توسط سارا سفرى 

پنجشنبه 29 سپتامبر ساعت 7 تا 9 شب 
310 477 7477

شركت كتاب 

1419 Westwood Blvd., 
Los Angeles, CA 90024

تندرستى و  رقص  آموزش 

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

310 962 7010

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

عصرانه اى در باغ رنگ و چرخش و نوا 

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

323 229 3600

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

موسيقى هاى  كالس 
 

هفته  روزهاى  كوشادپور-تمام  سوسن 

310 477 7477
310 277 4824

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

اندى و كورس

پالديوم  هاليوود 
شنبه 27 آگوست
وروديه75 دالر 

بليط در شركت كتاب موجود است.

818 9 08 08 08
6215 W. Sunset Blvd.,
Los Angeles, CA 90028

اميرى  خواجه  احسان  كنسرت 

شنبه 24 سپتامبر ساعت 8/30 شب 
وروديه از 50 تا 125 دالر

بليط در شركت كتاب موجود است.
818 222 9779

Microsoft Theatre 
777 Chick Hearn Ct.,
Los Angeles, CA 90015

باركد فيلم  نمايش 

دريچه سينما برگزار مى كند:
از پنجشنبه تا شنبه، 1 تا 3 سپتامبر 
فرش قرمز با حضور بهرام رادان

بليط در شركت كتاب موجود است. 
424 260 7004
Laemmle›s Music Hall 3
Laemmle›s Town Center 5
Anaheim Hills, Cinema City

سانتامونيكا شعله  تاالر  در  هفته  آخر 

آفرين   نوش  هنرمندى  با 

شنبه 20 آگوست 
310 444 0045

Flame International
11330 Santa Monica Blvd., 
Los Angeles, CA 90025

بانوان  آموزشى  كارگاه 

ساعيان  آزيتا  دكتر 
16 تا 18 سپتامبر 

310 460 2600

www.EmbraceGrowth.com

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

آمريكا سالم  موزيكال  كمدى  نمايش 
 

در كاباره تهران 
يكشنبه 21 آگوست

818 985 5800
كاباره تهران

Ventura Blvd.#160 16101
 Encino , CA 91436

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

با قرار گرفتن 5 سياره در عنصر زمين، ماه بسيار مناسبى براى سرو سامان دادن و ايجاد نظم و ترتيب و تفكيك امور در اولويت قرار مى گيرد. با 
تمركز بروى جزئيات مى توانيد آرزوها و روياهايتان را به حقيقت نزديك كنيد. به امور بازرگانى بين المللى بپردازيد كه گشايش و موفقيت در انتظار 
شماست. براى برقرارى ارتباط زمان مناسبى است كه ارزيابى كنيد كه در عشق به اندازه اى كه مايه گذاشته ايد جواب در خور دريافت كرده ايد و رابطه 

يك طرفه بوده يا خير؟

19 و 20  اگوست
ماه در برج دوماهى Pisces (اسفند يا حوت) و اين زمانى است كه بايد بسيار مواظب باشيم كه احساس حقارت و شرم و گناه و افسردگى بر ما 

غلبه نكندو با استفاده از قدرتى كه قرار گرفتن سياره ژوپيتر در برج خوشه Virgo  به ما مى دهد از اين حاالت منفى دورى كنيم.
21 و 22 اگوست

  Taurus شهريور (سنبله) با سختكوشى و پشتكار و توجه به جزييات مى توانيد به موفقيت هاى بزرگ دست يابيد. ماه در Virgo با شروع ماه
(ثور) قرار دارد و زمان مناسبى براى امور مالى و خريد و فروش امالك است. 

23 و 24  و 25 اگوست
ماه در خانه Gemini (جوزا) دارد و تمامى دروازه هاى ارتباطات بروى شما باز خواهد بود، از اين موقعيت سود برده و به تبليغات و ارتباطات 

كارى بپردازيد و در عين حال از غيبت و شايعه پردازى بشدت بپرهيزيد.

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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- از هفده شهريور تا 28 مرداد فقط 
نوزده روز فاصله است.

ــكان هرگونه  ــه ام ــن دو حادث - اي
ــازش را از جنبش گرفت و رهبرى  س
ــت افراطيون اسالمى تثبيت  را در دس
ــه واليت فقيه با  ــا به امروز ك نمود ت
آرامش كامل مشغول خنديدن به ريش 

مخالفان است.
- آقاى نيكبخت در بعد از انقالب با 
ــيون  توجه به اين كه اعضاى كنفدراس
ــتند مورد غضب رژيم  به ايران برگش
ــدند،  جديد قرار گرفتند و يا اعدام ش
ــد و عده اى هم در  يا به زندان ها رفتن
ــنادى  ــور ماندند، آيا اس خارج از كش
ــينما ركس  در اين زمينه و در زمينه س
ــر كردند اصوالً يك انتقاد  اصوالً منتش
ــن مورد كه  ــودى كردند؟ در اي از خ
ــينما ركس را به رژيم پهلوى  چرا س

چسباندند؟
ــند  ــر مى كنم كه چند س ــن فك - م
وجود داشته باشد.  آن چيزى كه خودم 
مستقيماً به ياد مى آورم اين است كه ما 

اكثراً در ايران بوديم زمانى كه خود خانواده هاى آبادانى، نه به 
ــاب اين كه اين سينما را اسالمى ها آتش زدند، بلكه  به  حس
حساب اين كه خواستار دادگاه و رسيدگى به ماجراى سينما 
ركس بودند دست به اقداماتى زدند. در دوره ى شاه هم گويا 
تعدادى را گرفته بودند و بعداً در رژيم جمهورى اسالمى هم 
خيلى سريع يكى دو نفر را به آن جرم اعدام كردند، در حالى 

كه به احتمال قوى آن ها در اين مورد بى گناه بودند. 
ــنادى  ــران هم يك چنين اس ــب در همان اي ــن ترتي بدي
ــاى قديم يا از بچه هاى  ــت كه عده اى از چپى ه وجود داش
خوزستانى در خصوص ماجراى سينما ركس نوشته بوده اند، 
خانواده هاى قربانيان كه خواستار رسيدگى بودند توسط رژيم 
جمهورى اسالمى سركوب شده بودند و در ايران معلوم شده 
بود كه سر دمداران رژيم خودشان مسئول اين كار بوده اند. اما 
اين كه آيا به يك انتقاد اساسى بيانجامد بنظر من چنين اتفاقى 
هنوز نيفتاده است. يك دليل آن هم اين است كه متأسفانه نه 
فقط چپ ها بلكه بيشتر آدم ها، چنين هستند، كه اگر بيايند و 
مواردى مانند شايعات سينما ركس را مثل بسيارى ديگر از 
ــايعاتى كه به اشتباه يا به عمد پخش كردند مطرح نمايند  ش
آن وقت بايد قبول كنند كه كارى كه آن ها در قبل از انقالب 
كردند، به آمدن رژيمى بدتر از رژيم سابق منجر شده است، 
به ديكتاتورى بيشتر به كشتار بيشتر به جنگ و بى وطنى به 
هزار مصيبت ديگر. طبيعتاً بيشتر از يك حدى دنبال اين قضيه 

و قضاياى مشابه را نگرفتند.
بعنوان نمونه هفته بعد از كشتار هفده شهريور 57 خانمى 
ــيون احيا نطق  كه از ايران آمده بود در خانه ى ايران كنفدراس
ــاختمان هايى بود كه  مى كرد، («خانه ى ايران» معموالً نام س
ــراى كتابخوانى،  ــاره مى كردند ب ــيون اج بچه هاى كنفدراس
جلسه گذاشتن و جلسات عمومى يا براى تعيين استراتژى 
يا غيره. هر گروهى هم بعد از انشعاب خانه ى ايران خودش 
ــت. دوره ى انقالب هم اين خانه هاى ايران  كه ممكن  را داش
بود گنجايش صد، صدوپنجاه نفر را داشته باشد ممكن بود 
ــيصد نفر را هم در خود جا بدهد. و راهروها  تا دويست س
ــار بودند بلندگو در بيرون اتاق و  ــد، ناچ هم پر از آدم مى ش
ــاختمان بگذارند). خانمى كه از ايران آمده بود مى گفت،  س
ــهريور بودم، و با نطق غرايى كه  ــاهد كشتار هفده ش من ش
ــته  ــى هزار نفر در اين حادثه كش مى كرد ادعا مى نمود كه س
ــده اند، سى هزار نفر! چنين عدد وحشتناكى توليد هيجان  ش
ــيارى كرد. البته اين عدد ديگر مثل ماجراى سينما ركس  بس
ــت قبول بكند، منتهى ما  ــى نمى توانس نبود، اين عدد را كس
ــتيم حدس  پيش خود بخاطر همان افراط و هيجانى كه داش
ــان اشتباه مى كند سى هزار نفر نبوده ولى حتمًا  مى زديم ايش
ــه هزار نفر كه بوده. بنابراين عددهايى مثل سه هزار نفر و  س
ــر زبان ها بود، تا اين كه كسانى كه ميدان ژاله را به  اين ها س
چشم ديده بودند يا در سنين فهم  از آن جا گذر كرده بودند، 
يا بقيه كه رفتند ايران و ميدان ژاله را ديدند، مشاهده كردند 
كه اصًال سه هزار نفر در آن ميدان نمى گنجيد، در ميدانى كه 
قرار بود نصفشان هم سربازان باشند و جمعيت هم از يكى 
از خيابان ها وارد مى شده است و بين سربازان و جمعيت هم 
بايد قاعدتاً فاصله اى بوده باشد و غيره و غيره بسيارى متوجه 
شدند كه سه هزار نفر هم عددى دروغين يا اشتباه بوده است. 
معذالك عدد سيصد  نفر باز فقط با حدس و گمان مجسم 
كرديم در حالى كه چند سال پيش آقاى عمادالدين باقى در 
بنياد شهيد تحقيقاتى كرده بود كه به موجب آن دوازده هزار 
نفر پانزده خرداد 42 بيشتر از صد نفر يا صد وسى چهل نفر 

نبوده و كشتگان ميدان ژاله نيز بيشتر از 80 نفر...

- بله 79 نفر..
- حتى اگر ما فرض كنيم با احتساب زخمى هايى كه بعداً 
فوت كرده اند عدد حتى به دويست سيصد نفر برسد بسيار 
ــدد در رقم صد  ــرق مى كند با ضرب كردن يك ع خيلى ف
بعنوان تبليغات. بنابراين اگر فعالين و مخالفين قديم بخواهند 
ــتباه كرديم سوال  به تمام اين موارد برگردند و بگويند ما اش
بزرگى در مقابلشان گذاشته مى شود. اوالً روشنفكران يعنى 
كسانى كه به كار فكرى اشتغال دارند، دوم كسانى كه كتاب 
مى خوانند مى نويسند، روزنامه مى خوانند و مى نويسند، اين 
ــد  و با نطق و  ــايت و وب الگ براه مى اندازن ــا وب س روزه
ــكيالت مى زنند  خطابه به تهييج عمومى مى پردازند و يا تش
ــت به كارهاى مختلف مى كنند آيا نسبت به كارى كه  و دس
امروز حتى همين سال 2011 انجام مى دهند در برابر تاريخ و 

مردم بايد احساس مسئوليت بكنند يا نكنند؟
به نظر من فعالين بطور اخّص و روشنفكران بطور اهم بايد 
تمام كارهاى شان مسئوليت پذير باشند، اگر در گذشته كارى 
كرده اند يا حرفى زده اند كه بخاطر آن كسانى كشته شده اند و 

يا صدمه ديده اند آن زمان آيا اين روشنفكران مسئول آن كشته 
شدن هستند يا نيستند؟ در نتيجه بايد روشنفكران مسئوليت 

حرف و نوشته ى خود را تا به آخر بپذيرند.
ــر اين است كه شما وقتى كارهاى مؤثرى   بحث ما بر س
را انجام داديد بعدها چگونه با آن برخورد مى كنيد. شايعات 
مربوط به ماجراى سينما ركس آبادان نمونه ى بسيار بارزى 
ــهادت دروغ از  ــا، فرصت طلبى و ش ــئوليتى، خط از بى مس
ــنفكران سابق و عدم انتقاد از آن، نشان دهند ه ى  جانب روش
ــت. عدم افشاگرى از سردمداران  بى صداقتى امروز آنان اس
رژيم جمهورى اسالمى توسط اكثر روشنفكران آن زمان و 
به فراموشى برگزار كردن اين سالگرد متأسفانه نشان دهنده ى 
ــات به مراتب بزرگ ترى از آن چه كه تاكنون گفته ايم  انحراف

مى باشد كه جاى بحث آن در فرصتى ديگر است.

ــه من نظرم اين بوده كه اگر  - آقاى نيكبخت  آخر هميش
حتى اين تئورى توطئه را قبول نكنيم، كه كشورهاى خارجى 
يا غربى ها مثًال بخاطر نفت خواستند رژيم شاه را سرنگون 
بكنند ولى حداقل اين رسانه هاى گروهى غرب كه استقالل 
و آزادى دارند، با بزرگنمايى مثًال آدمى مثل خمينى به عنوان 
ــا خمينى بعنوان قديس، يا  ــر، يا خمينى بعنوان امام، ي پيامب
ــريف  ــيار پاك و ش حواريون خمينى را بعنوان آدم هاى بس
ــالب خمينى را به ملت ايران تحميل كردند. و غيره ...  انق
ــرايط انقالبى يا آن  ــال 57 با آن ش آيا واقعاً مردم ايران در س
هيجانى كه داشتند جز اين مى توانستند بپذيرند، وقتى لوموند 
به آن ها مى گويد خمينى قديس است، خوب، ايرانى آن هم 
داخل كشورى كه در آن فضاى بسته سياسى زندگى مى كند 

چه واكنشى مى توانست نشان بدهد جز اين كه نشان داد؟ 
ــتر  ــانه هاى بزرگ طبيعتاً به مراتب بيش ــئوليت رس - مس
ــان بوديم.  ــت كه ما هم جزوش ــنفكرانى اس از همين روش
ــان بسيار بيشتر است، منتهى  رسانه هاى عمده مسئوليت ش
متأسفانه ما مى دانيم كه اين رسانه هاى بزرگ هميشه وسيله ى 
حكومتگرى داخلى و خارجى در دنيا بوده و هستند، يعنى 
اين ها هستند كه مثًال ممكنه قذافى را آنقدر ازش بد بگويند 
كه سه ماه هم هست كه دارد بمباران مى شود اصًال يك نفر 
از امريكايى ها مخالف اين جنگ نباشد و جنبش باصطالح 
ضدجنگ بكّلى از صحنه خارج باشد. حتى ممكن است در 
مورد  بشار اسد را اينقدر سرش كوتاه بيايند و گوشه و كنار 
به نعل و به ميخ بزنند كه بلكه اگر مى شد طرف سر جايش 

هم بماند.
ــما مى گويم و آن اين كه آقاى  - من االن يك نمونه به ش
ــون كوپر در «سى ان ان» بارها و بارها آمد در لحظاتى  اندرس
ــتاد  ــه در مصر انقالب بود در ژانويه گفت كه مبارك هش ك
بيليون دالر دزدى كرده و اختالس كرده ولى بعد از اين كه 
ــيد هيچ كس حتى  درحقيقت انقالب مصر به پيروزى رس
خود سى ان ان هم كوچكترين سخنى از اين پول نمى گويد.

- اين تبليغات وجود دارد. ببينيد در ايران آن روز هم يك 
نامه اى بيرون آمد در مورد پول هايى كه از ايران خارج شده 
بود. اسم سى چهل نفر از آدم هاى معروف رژيم و آن هايى كه 
مردم فكر مى كردند از مهره هاى درشت هستند در آن ليست 
بود. نوشته بودند كه اين دويست ميليون دالر برده آن سيصد 
ميليون دالر و غيره، كه اى بسا ده  تاش راست بوده ده تاش 
ــت  دروغ بوده، ده تاش هم اغراق بوده كه اصًال معلوم نيس
و پيگيرى هم نشده. بعضى ها فكر مى كنند هنوز هم از اين 
ــود كرد، مرتب روى اين رژيم از اين ليست ها  بازى ها مى ش
مى دهند. حتى در اين مورد هم اگر سند و مدرك نباشد اين 
كار، كار درستى نيست بخاطر اين كه بعداً عكس العمل منفى 
در پى خواهد داشت، بعداً يك روزى شما جوابگو خواهيد 
بود، كه فرضاً اگر اين را هم شما دروغ گفتيد پس اين رژيم 

هم حتماً رژيم خوبى بوده.
- و اصًال مسير مبارزه را هم عوض كرديد

- بله، اين كارها كارهايى است كه در جنگ ها و انقالبات 
ــما  در تمام طول تاريخ صورت گرفته و خواهد گرفت. ش
ــر آن كتاب پرنس ماكياولى را بخوانيد يا مثًال كتاب «هنر  اگ
جنگ» نوشته ى «سون تسو» كه هزار و خورده اى سال پيش 
ــتورات مشابه درباره ى پخش شايعه  چينى ها نوشتند يا دس
ــبز»   و جنگ روانى در كتاب هاى راهنماى همين جنبش «س
اين بازى ها هست. مى فرمايد «الحرب و خدعه يعنى جنگ 
ــود رفت  ــت. حاال كه مى فرمايد مى ش ــش خدعه اس اساس

تحقيق كرد. 
ــر آن سوال شما يك چيز ديگرى  و پاسخى كه داشتم س
ــال هاى قبل  بود كه روزنامه ها، در خود لوس آنجلس در س
ــالى يك يا دو مصاحبه با يكى دو  از انقالب، ممكن بود س
مسئول كنفدراسيون صورت بدهند. در سال 77 و 78 و 79 
چنان اين رسانه هاى نمره يك امريكايى تلفن ها و خانه هاى 
ما را دنبال مى كردند كه واقعاً ما فكر كرده بوديم ما آدم هاى 
ــيار مهمى هستيم، ول نمى كردند تا با ما مصاحبه بكنند.  بس
بعدها به ما خبر مى دادند مى گفتند كه مادر شاه دارد مى آيد 
فالن جا، و آن وقت آن فالن جا را در بورلى هيلز بوسيله ى 
ــماره ى آدرس آن  ــت روى ش دوربين زوم مى  كردند درس
خانه  ى دم خيابان، يعنى داشتند مى گفتند آقايان دانشجويان 
ــتباهى  ــت يك وقت اش مخالف، آدرس اين خانم اين هس

نرويد خيابان بغلى اشتباه نكنيد ما هم آن جا خواهيم بود. 
ــئول  ــا در آن جا بوديم در آن تظاهرات و من مس خود م
ــا. من بطور قطع و  ــه بودم از طرف يكى از گروه ه مصاحب

ــراق باعث آتش  ــما مى گويم كه بدون اغ ــن دارم به ش يقي
ــاه  ــه گوياخانه ى يكى از خواهران ش ــوزى آن تپه اى ك س
ــرف بود به اين خيابانى كه دانشجويان  بود، در آن جا كه مش
تظاهرات مى كردند خبرنگار تلويزيونى بود كه داشت با بنده 
مصاحبه مى كرد.  وقتى ديد  كه يكى دو نفر براى مبارزه با گاز 
اشك آور اعالميه شان را جلوى دماغشون آتش زدند (چون 
ــات تلويزيونى ايران نشان مى دادند كه گويا آتش  در گزارش
اشك آور را خنثى مى كند) اين خبرنگار مصاحبه ى عادى و 
سياسى و سوال جواب را ول كرد و رفت جلوى اين بچه ها!!! 
ــد اين جا، بندازيد  ــت كه اين آتش ها را «بندازي به آن ها گف
اين جا توى برگ ها». به فيلمبردارش هم گفت، «شروع كن به 
فيلمبردارى». اين خبرنگار كارگردانى كرد آتش زدن آن تپه 
را. كه يكى از آتش سوزى هاى بسيار خطرناك لوس آنجلس 
بود. و ما بسيار شانس آورديم كه كسى كشته نشد، هم پليس 
شليك كرده بود و هم آتش سوزى خودش خطرناك بود. اين 
ــروع كرد براى اين كه به آن ها اجازه  خبرنگار اين كار را ش
ــت را  را داده بودند كه برويد و بر عليه اين رژيم هرچه هس
ــابق نبود كه برعكسش باشه كه ما قسم  تبليغ بكنيد. مثل س
مى خوريم ده نفر را در ايران كشتند و هيچ كس باور نمى كرد 

مى گفتند اثبات شما چيست؟
ــت به حمايت  ــت امريكا برگش ولى در دورانى كه سياس
ــود اين ها در  ــيارى از عددها را خ ــالمى بس ــالب اس از انق
ــت كه عدد  تلويزيون ها زياده گويى مى كردند، من يادم هس
كشته شده هاى مشهد را كه گويا تانك داخل شهر مثل همين 
ــوريه وارد خيابان ها شده بود. دولت در آن  حوادث اخير س
تاريخ اعتراف كرده بود صدوبيست نفر كشته شدند، مخالفين 
نمى دانم چه عددى را مى گفتند، تلويزيون عدد نهصد نفر را 

تأييد مى كرد.
- تلويزيون فرنگى اين جا؟

ــى»،  ــى»، «ان بى س ــى «اى بى س ــاى امريكاي - تلويزيون ه
ــى بى اس»، آن موقع نه «سى ان ان» بود نه اين بقيه. سه تا  «س
كانال اصلى خبرى بود دو سه تا هم فرعى. و اين عدد نهصد 
را نه بعداً ما توانستيم تأييدش بكنيم و نه اين ها معلوم نبود 
اصًال اين عدد را از كجا آوردند. بنابراين رسانه ها بسيار نقش 
بزرگى هنوز دارند در كنترل دنيا. و البته كنترل مردم هيجان 

زده و منطق زدايى شده از اين طريق بسيار ساده است.
ــوان آخرين مطلب مى خواهم بگويم كه اگر فاجعه  - بعن
ــينما ركس آبادان باعث پيروزى انقالب اسالمى شد، آيا  س
افشاگرى در مورد فاجعه سينما ركس مى تواند دست رژيم 
ــد چون مى دانيد  ــن مورد به نحوى باز كن ــالمى را در اي اس
ــينما ركس در نوع خودش يكى از بزرگ ترين  كه فاجعه س
ــى هاى تاريخ بشرى بعد از جنگ جهانى دوم است.  آدم كش
ــده و آيا  ــيار بزرگ تلقى ش ــيار بس يعنى جزو چيزهاى بس

مى تواند واقعاً چرخ اين رژيم سفاك را پنچر كند.
ــفانه جنبش هاى  ــد و متأس ــود نمى توان ــه خودى خ - ب
ــرپوش  ــابق س اصالح طلب ُمد روز هم دائماً بر جنايات س

مى گذارند. ولى دو سه تا مسئله هست كه بنظر من هيچ وقت 
نبايد از آن ها غافل شد حتى اگر هم اين رژيم سرنگون شود 
زمانى بايد تحقيقات و يادآوريش ادامه پيدا كند، يكى از آن ها 
مسئله سينما ركس آبادان است، يكى كشتارهاى اوايل دهه 
شصت و يكى كشتارهاى اواخر دهه شصت در ايران است. 
ــان بايد بنظر من  ــه دوران با آن وقايع مركزى خودش اين س
ــوند و بايد همه ى ما خواستار ايجاد  ــال يادآورى بش هر س
ــاب و دادگاه هاى جنايى براى  ــى اعم از حقيقت ي دادگاه هاي
مجازات كسانى كه اين كارها را انجام دادند باشيم شما تصور 
ــى نفر كه گفتيد آخرين عدد اعالم  بكنيد اين چهارصدوس

شده بوده؟
- حدوداً بله.

- اين تعدادى كه در آن سينما سوختند و به بدترين وجهى 
مردند، اين ها نه لزوماً مخالفين شاه بودند، نه لزوماً مخالفين 
ــالمى بودند كه اين سينما را آتش زدند.  همان نيروهاى اس
يعنى يك عده براى استفاده سياسى آدمى كه مى شود فرض 
كرد در آن موقعيت بى طرف و بى ضرر بودند را اين ها كشتند 
ــراى يك هدف ديگرى. يك عده آدم بى خبر و بى طرف و  ب
جوان (سينما كى مى رفت در ايران آن موقع، نوددرصد اين ها 
من مطمئنم زير بيست سال بودند). بچه هاى آبادانى خونگرم 
ــينما بروى معمولى بودند، تازه فيلمش هم فيلم گوزن ها  س
بوده، مثًال فيلم «مبتذل»، فيلم تبليغ فرهنگ استعمارى و غربى 
هم نبوده يك فيلم روشنفكرى ايرانى بوده. اين جنايت واقعًا 
ــالمى  ــيار بزرگ نظام جمهورى اس يكى از جنايت هاى بس

است كه هر سال بايد يادآورى بشود.

رخدادى كه مسير تاريخ را تغيير داد
گفتگوى اختصاصى:

www.iranshahrnewsagency.com

گفتگوى بيژن خليلى با فريار نيكبخت درباره سينما ركس آبادان:(قسمت دوم و آخر)

خبرگزارى ايرانشهر
شما  هم مى توانيد رويدادهاى محلى 
خود را با هموطنانتان درميان بگذاريد
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در كاليفرنيا:

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- اليه حساس عكاسي - نابجا
2- سربلند - شاگرد  پور سينا

3- مسافرت جمعي - آواز دسته جمعي - جوهر انسان - 
سيب آذري

4- زيرك - از كوه هاي مهم ايران - كوچكترين ذره
5- زمخت - كلمه شگفتي - سرخ ناي - حرف آخر

6- باب - انگور خشك - آثام
7- مگر - واحد پول الجزاير - امر كوبيدن

8- ليدر - در حال ناليدن - قاضي
9- از انواع ماهي - صندلي دندانپزشكي - ديوار كوتاه

10- سقم - كريستال - ماه سرد
11- آش - مادر آذري - ميوه نيكو - بازديد سپاه

12- از رودهاي مهم ايران - از شهرهاي اطراف تهران - نان 
تابه اي

13- باهوش و عاقل - بركت سفره - غذاي بيمار - سطل 
آبكشي

14- علم تشريح - اقتدار
15- الهه دانش روم باستان - الش

عمودي:
1- تاييد شده - لوز

2- مطالعه اجمالي - تقويت راديويي - نوعي لباس زمستاني
3- ريختن پول به حساب - چاه فاضالب - سر نيزه
4- پيچيدن - دندانه شانه - كرگدن - گاز بيهوشي

5- نگاه دزدانه - نمو - حركت زمين - ضمير فراسوي

6- جرات - سالح كاشتني - هادي
7- صداي زنور - ضيا - عقيده ونظر

8- علف خشك - زردش هم ميوه است - ميان و وسط
9- رخصت - نفيس - مرطوب

10- ياقوت سرخ - اثر لودويك - حكايتگر
11- درياي عرب - پارچه تبليغاتي - تير و كمان رستم - 

خرم
12- منار دم بريده - قوم موسي - قوچ - الفباي موسيقي

13- خانه ييالقي - ماهى در پاييز - مرطوب
روزنامه  لب -  زير  دعاي  پرويز -  خسرو  چنگنواز   -14

معروف  ارامنه ايران
15- نمايشنامه راديويي - رفع اتهام در نظام قضايى

آتش سوزى هاى كاليفرنيا- اين بار در سن برناندينو

پل خيابان ششم داون تاون لس آنجلس به تاريخ پيوست

مهمان انگليسى ال اى؛ از سولد آوت كنسرت تا نه به سوپر بال

آتش سوزى هاى مهيبى كه در جنوب و شمال كاليفرنيا 
جريان دارد خسارات مالى فراوانى به بار آورده و شمار 
زيادى از ساكنان اين مناطق مجبور به ترك خانه و كاشانه 
خود شده اند. مقامات مى گويند در فصل گرما، خشكى 
را  بيشتر  سوزى هاى  آتش  احتمال  خشكسالى  و  هوا 

افزايش مى دهد.
مقامات نواحى جنوبى كاليفرنيا به بيش از 82 هزار نفر از 
ساكنان اين مناطق دستور دادند براى گريز از آتش سوزى، 
كه دامنه آن در حال گسترش است، محل سكونت خود 

را ترك كنند.
كانون آتش سوزى جديد در ايالت كاليفرنيا شهر سن 
برناردينو در كمتر از يكصد مايلى شرق لس آنجلس است.

آتشى كه از بامداد روز سه شنبه آغاز شد تا كنون هفت 
هزار هكتار از اراضى را در بر گرفته و موجب بسته شدن 
چند شاهراه بزرگ ايالت كاليفرنيا شده، و گريز از منطقه 

آتش سوزى را براى اهالى دشوار كرده است.
از سوى ديگر، آتش سوزى ديگرى كه چند روز پيش 
در منطقه شمالى و مركزى كاليفرنيا شروع شد تا حدى 
مهار شده است. اين آتش سوزى نزديك به 1600 هكتار 
را پوشانده و 175 ساختمان مسكونى و تجارى را ويران 

كرده است.
بر اثر اين آتش سوزى بيش از هزار نفر مجبور به ترك 
خانه هاى خود شدند. به گفته مقامات ايالتى اين آتش 
سوزى، كه كانون آن ليك كانتى نزديك سانفرانسيسكو 
است، احتماال عمدى بوده و تاكنون يك نفر به ظن دست 

داشتن در اين آتش سوزى بازداشت شده است.
شدن  خشك  و  هوا  گرماى  خشكسالى،  سال  چهار 
چند  سوزى هاى  آتش  بروز  عوامل  جمله  از  گياهان 
سال اخير عنوان شده است. در حال حاضر شش نقطه 
اداره آتش  كاليفرنيا در زير شعله هاى آتش مى سوزد.  

نشانى كاليفرنيا براى خاموش كردن آتش از همه امكانات 
استفاده مى كند، از جمله هليكوپترهايى كه بدون فرود 
آمدن قادر به پركردن مخزن آب هستند، و مى توانند تا 10 

هزار ليتر آب حمل كنند.
سازمان هاى آتش نشانى و نهادهاى ديگر براى خاموش 
كردن آتش با چالش هاى زيادى روبرو هستند. مبارزه 
با باد، آماده سازى وسايل و نيروى انسانى الزم تالش 

فوق العاده اى مى طلبد.
مقامات محلى مى گويند فصل آتش سوزى در شمال 
و مركز ايالت كاليفرنيا ممكن است تا ماه نوامبر يعنى دو 
ماه ديگر ادامه داشته باشد، و با توجه به خشكى هوا، و 
خشكسالى، احتماال اين دوره در جنوب كاليفرنيا ممكن 
است طوالنى تر شود. اما بروز آتش سورى در جنوب به 
دليل بافت متمركز جمعيتى مى تواند خطرات و هزينه هاى 

سنگين ترى داشته باشد.

شهروندان لس آنجلس هفته گذشته براى داشتن قطعه اى 
از پل تاريخى خيابان ششم  در داون تاون لس آنجلس 

ساعت ها در صف ايستادند.
پل خيابان ششم داون تاون نقش مهمى در تاريخ اين 
شهر ايفا مىكرد و از اين رو هنگامى كه در ماه ژانويه 
شهردارى لس آنجلس شروع به تخريب اين پل كرد، 
بسيارى از شهروندان خصوصا كسانى كه همه روزه 
به مركز شهر و مناطق تجارى آن تردد دارند، احساس 
كردند كه بخشى از خاطرات خود را از دست خواهند 

داد.
اين پل براى ايرانيان نيز مهم بود. شايد به اين دليل كه هر 

ساله جشن نوروز را در آن برگزار مى كردند.
تا سال ها و پيش از نامگذارى خيابان وست وود به نام 
پرژن اسكوئر، پل ششم شايد يكى از معدود محل هايى 
بود كه مى شد بوى نوروز ايرانى را در آن به تمام و كمال 

استشمام كرد.
به  را  پل  اين  قطعات  لس آنجلس  شهردارى  حاال   
تقسيم  مردم  ميان  رايگان  صورت  به  يادگارى  عنوان 
تاريخى  پل  خاطرات  از  گوشه اى  آنها  است.تا  كرده 

دان تاون را با خود به خانه ببرند.
عده بسيارى از شهروندان لس آنجلس براى گرفتن 
قطعه اى از اين پل صف كشيده بودند كه حضور ايرانيان 

نيز در اين ميان چشمگير بود.

ادل خواننده مشهور بريتانيايى اعالم كرد در كنسرت 
«سوپربال» يا برنامه بين دو نيمه مسابقه فينال فوتبال 
آمريكايى حضور نخواهد داشت و دعوت مسئوالن ليگ 
حرفه اى فوتبال يا «ان.اف.ال» را براى اجراى برنامه در 

اين بازى رد كرده است.
در  كه  بزرگى  كنسرت  جريان  در  يكشنبه  روز  وى 
لس آنجلس داشت، با اشاره به شايعاتى كه در نشريات، 
رسانه ها و شبكه هاى اجتماعى درباره هنرنمايى او در اين 

مسابقه مطرح شده گفت، عالقه اى به حضور در اين 
مراسم ندارد و ترجيح مى دهد در آن شركت نكند.

ادل باور دارد اين كنسرت كوتاه 15 دقيقه اى، برنامه اى 
است براى تفريح و سرگرمى تماشاگران تلويزيونى و بايد 
هنرمندانى آن را اجرا كنند كه تحرك و انرژى بيشترى 

روى صحنه دارند.
به گفته آدل موسيقى و سبك ترانه هاى او با حال و 
هواى چنين مسابقه ورزشى همخوانى ندارد و حاضر 

نيست به خاطر دستمزد نجومى يا تماشاگران ميليونى در 
اين برنامه شركت كند. 

اين در حالى است كه كنسرت هاى هفته گذشته ادل كه 
در نوع خود بى نظير گزارش شده و براى تقريبا يك هفته 
هر شب در سالنى به گنجايش  18 هزار نفر برگزار شد 

همه سولدآوت كرد.
اين خواننده بريتانيايى بيستم و بيست و يكم آگوست 

هم در Staples Center روى صحنه مى رود.



10IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:28  - AUG, 19 , 2016 خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و يكم- شماره 28  - جمعه  19  آگوست 2016

www.iranshahrnewsagency.com

در دنياى علم و پزشكى:

خطرات جايگزين كردن وعده غذايى با نوشيدنى هاى الكلى

ميليون ها آمريكايى احتماال آب آلوده به مواد شيميايى مى نوشند

فناورى هاى جديد پزشكى در خدمت افراد فلج

جشن خداحافظى پيش از «خودكشى قانونى»

اضافه وزن با مغز ما چه 
مى كند؟

به زودى «مك بوك» جديد اپل

بر اساس نتايج يك پژوهش جديد، از هر پنج نفر 
را  خود  غذايى  وعده  يك  مى  دهد  ترجيح  نفر  يك 
كالرى  مصرف  تا  كند  جايگزين  الكلى  نوشيدنى  با 

روزانه را تحت كنترل داشته باشد.
يافته هاى اين پژوهش كه در گزارش بهداشت ملى 
«BNNDN» منتشر شده، عادت هاى بهداشتى سه 

هزار داوطلب را مورد مطالعه قرار داده است.
از  درصد   18 كه  شده  داده  نشان  گزارش  اين  در 
داوطلبان ترجيح مى  دهند براى كنترل وزن خود، به 
جاى استفاده از وعده غذايى سالم مصرف الكل را 
جايگزين آن كنند. اما اين ميزان براى افراد بين 25 تا 

35 سال بيشتر بوده و به 40 درصد مى  رسد.
اين مطالعه همچنين نشان داده كه اين عادت ميان 
مردها 17  ميان  از  كه  حالى  در  است.  تر  رايج  زنان 
درصد به چنين عادتى روى آورده اند، از ميان زنان 
19 درصد براى ثابت نگه داشتن مصرف كالرى روزانه 

الكل را جايگزين يك وعده غذايى خود مى  كنند.
ابتال  خطر  مى  تواند  و  بوده  مخرب  كه  عادت  اين 
به بيمارى هاى مزمنى چون مشكالت قلبى و سرطان 

شده  معروف  «درانكوركسيا»  نام  با  دهد،  افزايش  را 
 7 الكلى  مشروبات  داخل  الكل  انرژى  ميزان  است. 
كيلو كالرى است، بيشترين ميزان كالرى پس از چربى.
اين گزارش همچنين نشان داده انگيزه اغلب مردم 
براى مصرف غذاى سالم حفظ ظاهرى جذاب است 
تا سالمت بدن. 40 درصد داوطلبان ميان 18 تا 24 

ساله اذعان كردند كه به غذاى سالم روى آورده اند 
تا اندام و ظاهرى مطلوب تر داشته باشند، تا اين كه 

بدنى سالم.
اين گزارش همچنين نشان داده است كه تنها نيمى  از 
مصرف كننده ها، اطالعات چاپ شده روى بسته هاى 

غذايى را مى  خوانند.

يك تحقيق جديد مى گويد ميليون ها آمريكايى احتماال 
آب آلوده به سطوح باالى مواد شيميايى صنعتى مصرف 

مى كنند.
بر اساس گزارشى كه در نشريه علوم محيط زيست 
و تكنولوژى منتشر شده، اين مواد شيميايى با ابتال به 
حتى  و  هورمونى  اختالالط  مفرط،  چاقى  كلسترول، 

سرطان مرتبط شناخته شده اند.
اين مواد شيميايى موسوم به PFAS از 60 سال پيش 
در گروه مواد شيميايى ساخته دست بشر دسته بندى 
شده اند كه يا به طبيعت وارد نمى شوند و يا با رشدى 

بسيار اندك به چرخه طبيعت باز مى گردند.
دانشگاه  در  زيستى  محيط  علوم  پرفسور  يك 
سينسيناتى با بيان اين كه «مردم آمريكا نبايد نگران اين 
مواد شيميايى باشند،» گفت كه هنوز تحقيق كافى روى 
تاثيرات بلندمدت اين مواد بر انسان انجام نشده است.

خانگى،  غبار  و  گرد  هوا،  وارد  شيميايى  مواد  اين 
خوراك، خاك و زمين و آب هاى سطحى مى شوند 

و در نهايت راه خود را به آب آشاميدنى باز مى كنند.
از  ها  ايالت  برخى  در  مى دهد  نشان  تحقيقات  اين 
جمله كاليفرنيا احتمال آلودگى به اين مواد بيشتر است.

كه  بيمارانى  از  تعدادى  پزشكى،  محققان  گفته  به 
با  و  زمان  مرور  به  بوده اند،  فلج  دهه  يك  از  بيش 
بازگشت  شاهد  پزشكى  فناورى هاى  آخرين  كمك 
حس و كنترل در برخى از ماهيچه هاى كليدى بدن 

هستند.
در گزارشى منتشر شده در سى ان ان به هشت بيمار 
فلج اشاره شده كه پس از درمان يك ساله بخشى از 
كنترل ماهيچه هاى پاى خود و حس آن را باز يافتند. 
اين موفقيت پس از آن حاصل شد كه اين بيماران 
به مدت يكسال با دستگاه رباتى كه توسط مغز آنان 
كنترل مى شد تالش كردند ماهيچه هاى پاى خود را 

حركت دهند.
آنان  از  برخى  و  سال  پنج  كم  دست  بيماران  اين 

حتى بيش از يك دهه فلج بودند.
نسبى  بهبود  اين  معتقدند  پژوهشگران  نتيجه  در 
ناشى از روال طبيعى نبوده بلكه در نتيجه استفاده از 
ربات و تمرين در فضاى مجازى حاصل شده است.

آمريكا  در  جهانى،  بهداشت  سازمان  از  نقل  به 
حدود 282 هزار نفر از صدمات نخاعى رنج مى برند 
و  خيابانى  تصادفات  از  ناشى  موارد  اغلب  در  كه 

خشونت بوده است.
اين مطالعه كه در برزيل و توسط 100 پژوهشگر 
مى دهد  نشان  است  شده  انجام  جهان  كشور  از 25 
ماشين هايى كه با مغز انسان كنترل مى شوند مانند 
درمان  در  مى توانند  مجازى»  « واقعيت  هاى  بازى 

نسبى فلج مفيد باشند.

يك زن اهل كاليفرنيا، كه به بيمارى غيرقابل عالجى 
مبتال بود، پيش از استفاده از داروى تجويز شده به منظور 
پايان دادن به زندگى خود، يك جشن بزرگ دو روزه 
برگزار و براى آخرين بار با دوستان و بستگان خود ديدار 

و خداحافظى كرد.
همه  قبال  ديويس  بتسى  آسوشيتدپرس،  گزارش  به 
دوستان و اقوام را از جزئيات تصميم خود آگاه كرد. او 
از مهمان هايش با انواع نوشيدنى ها، كوكتل ها و همچنين 
محلى  رستوران  يك  از  هميشه  كه  محبوبش،  پيتزاى 

مى خريد، پذيرايى كرد.
جانبى  «اسكلروز  بيمارى  به  ساله،   41 هنرمند  اين 
آميوتروفيك» يا «لو گهريگ» مبتال بود؛ بيمارى كه دستگاه 
عصبى مغز و نخاع را به صورتى پيش رونده و غيرقابل 
ترميم از بين مى برد و در حال حاضر درمانى براى آن 

وجود ندارد.
وى نخستين شهروند كاليفرنياست كه از قانون جديد 
«حق پايان دادن خودخواسته به زندگى» در اين ايالت 
استفاده كرد و با استفاده از داروى تجويز شده از سوى 
پزشك، به زندگى  خود پايان داد. اين قانون در چهار 

ايالت ديگر آمريكا نيز به اجرا در آمده است.

عالقه  مورد  فيلم  نمايش  براى  هم  بزرگ  پرده  يك 
خانم ديويس در آن خانه واقع در جنوب كاليفرنيا نصب 
شده بود، كه همه 30 مهمان او با هم به تماشاى «رقص 
حقيقت» نشستند و پس از پايان فيلم، براى آخرين بار او 

را بوسيده و محل را ترك كردند.
خبرگزارى آسوشيتدپرس از قول يكى از مهمانان به نام 
نيلز الپرت نوشت، «براى من و سايرين خيلى سخت بود 
كه با اين موضوع روبرو شويم؛ اما در نهايت هيچ شكى هم 
نداشتيم كه فقط و فقط به خاطر او به آنجا خواهيم رفت.»
وى در دعوتنامه اى كه چند هفته پيش از مراسم جشن 

براى دوستان و بستگان خود فرستاد، توضيح داده بود كه 
اين مهمانى با مهمانى هاى ديگرى كه قبال رفته ايد تفاوت 
دارد و الزم است كه از نظر احساسى، آرام و پرطاقت 

باشيد.
با اين حال او تنها يك شرط براى آنها گذاشته بود و آن 

اين كه هيچ كس نبايد جلوى او گريه كند.
بتسى ديويس همانطور كه بر روى تخت مخصوص 
خود خوابيده بود، پس از پايان دو روز جشن، به كنار 
تپه اى برده شد و در آنجا با خوردن دارويى كه دكتر قبال 

به او داده بود، اين دنيا را براى هميشه ترك كرد.

كيلوگرم  شش  تنها 
تجمع  و  وزن  اضافه 
كمر،  دور  چربى 
ميانسالى  در  مى تواند 
تاثير  انسان  مغز  بر 

بگذارد.
پژوهشگران دانشگاه 
لندن  در  كمبريج 

مى گويند اسكن هاى مغزى از 473 نفر نشان مى دهد كه افراد با وزن طبيعى، در 
مقايسه با افراد چاق، مغز بزرگترى دارند.

مغز افراد حدود 50 ساله داراى اضافه وزن شبيه مغز 60 ساله هاست و محققان 
به  شروع  ميانسالى  در  مغز  كه  مى زنند  حدس  اما  نمى دانند  را  آن  قطعى  دليل 

تحليل رفتن مى كند.
حلقه  يك  وزن،  اضافه  و  مغز  تحليل  بين  شايد  گاردين،  روزنامه  نوشته  به 

ژنتيكى وجود داشته باشد و يا اين كه تغييرات مغزى منجر به چاقى شود.
اما تحقيق فوق يك خبر خوب هم دارد:

 اين كه هر چند تحليل رفتن مغز با آلزايمر و ديگر انواع دمانس يا زوال عقل 
رابطه داشته باشد، اما افراد چاق هيچ نشانى از كاهش قدرت يادگيرى و شناخت 

نشان ندادند.

خودتان را براى مدل جديد مك بوك پرو با تغييرات عمده آماده كنيد. شركت اپل 
قصد دارد به زودى از مك بوك پرو 13 و 15 اينچى با صفحه نمايشگر رتينا پرده 

بردارد.
به گزارش خبرگزارى بلومبرگ، اين محصول ويژگى هاى جديدى دارد؛ مانند 

حسگر لمسى براى شناسايى هويت و پليمر OLED در باالى صفحه كليد.
پيش بينى مى شود اين محصول جديد اپل، با سر و صداى زيادى وارد بازار شود.

اين لپ تاپ باريك تر و سبك تر از مدل هاى فعلى آن است؛ قاب دور صفحه 
نمايش آن باريك تر و در كل كوچكتر است.

حسگر لمسى تشخيص هويت نيز كاربر را از وارد كردن نام كاربرى و رمز عبور 
براى ورود به كامپيوتر معاف مى كند.

خبرگزارى ايرانشهر
در سراسر جهان، همه فارسى زبانان شما را 

مى بينند
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به روايت تصوير :           

رياست جمهورى يك زن در آمريكا به روايت هاليوود
احتمال بااليى وجود دارد كه براى نخستين بار در تاريخ 
اياالت متحده آمريكا، يك زن در مقام رهبر كشور، وارد 

كاخ سفيد شود.
اما بايد گفت  در دنياى هنر و فيلمسازى مدت هاست 
كه به يمن رويا پزدارى هاى هاليوودى روساى جمهور 
زن نقشى پررنگ در آمريكا دارند. دست كم روى پرده 

سينما و يا در قاب جادويى تلويزيون.

لسلى  رئيس جمهورم»  براى  «بوسه هايى  فيلم  در 
نخستين  عنوان  به  برگن)  پالى  بازى  (با  مك كالود 
رئيس جمهور زن آمريكا وارد كاخ سفيد مى شود. در اين 
فيلم كمدى، محصول 1964 تماشاگر شاهد تالش  هاى 
اول» «آقاى  نقش  در  افتادن  جا  براى  وى  شوهر 
فيلم  اين  پايان  است.  كشور   (Firts Gentleman)
باردار  رئيس جمهور  خانم  كه  مى خورد  رقم  اينگونه 

مى شود و از همين رو از سمتش كناره گيرى مى كند.
***

در سريال «فرار از زندان» كارولين رينولدز (با بازى 
رياست  جمهورى  معاونت  سمت  كه  وتيگ)  پاتريشيا 
رئيس جمهور به  قتل  پى  در  دارد،  عهده  را بر  آمريكا 
عنوان چهل و ششمين رئيس جمهور آمريكا سوگند ياد 
مى كند. رينولدز كه سياستمدارى فاسد و حيله گر است، 
تالش مى كند تا قتل برادرش را به لينكلن باروز (قهرمان 
دوم  فصل  در  نقش رينولدز  البته  دهد.  نسبت  سريال) 

سريال به پايان مى رسد.
***

 2005 سال  محصول  سريالى  نام  قوا»  كل  «فرمانده 

ناگهانى  درگذشت  از  پس  نيز  سريال  اين  در  است. 
رئيس جمهور، معاون وى كه يك زن است، به عنوان 
نخستين رئيس جمهور زن آمريكا قدرت را در دست 
مى گيرد. اين سريال از نظر تجارى چندان موفق نبود و 
سازندگان آن با پايان فصل اول از ادامه ساخت فصل هاى 

بعدى انصراف دادند.
***

در محصوالت تصويرى، رؤساى جمهور زن آمريكا 
در اصل معاون هايى هستند كه نه به دليل انتخاب شان 
ناگهانى  مرگ  دليل  به  غالبا  بلكه  ملت،  سوى  از 
فيلم  در  مى شوند.  سمت  اين  عهده دار  رئيس جمهور، 
«مريخ حمله مى كند» ساخته تيم برتون، مريخى ها تمامى 
در  و  مى برند  ميان  از  را  آمريكا  دولت  كابينه  اعضاى 
نهايت تافى ديل، دختر 15 ساله رئيس جمهور (با بازى 
ناتالى پورتمن) به عنوان تنها بازمانده كابينه، قدرت را در 

دست مى گيرد.
***

در  «زنى  ترانه  در  آمريكايى،  خواننده  كرو،  شريل 

 (Woman in the White House) «سفيد كاخ 
مى خواند: «آيا فكر نمى كنيد وقتش رسيده تا يك زن 
را در كاخ سفيد بگذاريم؟» در اين ترانه كه سال 2012 
منتشر شد، كرو مى گويد كه «وقتش رسيده تا كسى در 
كفش پاشنه بلند كپيتال هيل (ساختمان كنگره آمريكا) را 
با بيل تميز كند». او ادامه مى دهد: «ما ديديم كه مردان 
تا  رسيده  ما  نوبت  حاال  بكنند،  مى توانند  چه كار هايى 

خودى نشان دهيم.»
***

در سريال كمدى سياسى «Veep» جوليا لوئيز دريفوس 
در نقش سلينا مه ير بازى مى كند كه معاون رئيس جمهور 
آمريكاست. اين مادر تك سرپرست پس از كناره گيرى 
ناگهانى رئيس جمهور قبلى جانشين او مى شود. خانم 
رئيس جمهور در كنار تصميم گيرى هاى مهم با مسائلى 
زنانه هم درگير است، مثل كفش هاى پاشنه  بلندش كه به 
هنگام سخنرانى ساالنه در مورد وضعيت كل كشور تق تق 
صدا مى دهند؛ سازنده اين اثر متهم به نگاه جنسيت زده به 

رياست جمهورى زنان است.
***

اليسون تيلور (با بازى چرى جونز) در سريال محبوب 
او  مى توان  و  است  مردم  منتخب  رئيس جمهور   «24»
هرچند  دانست.  كلينتون  هيالرى  براى  الهام بخش  را 
هيچ كس احتماال مشكالتى را كه تيلور با آن روبروست، 
براى هيالرى كلينتون آرزو نمى كند. در همين سريال 
بود كه رييس جمهور تيلور با رييس جمهور يك كشور 
خاورميانه به نام حسن درباره مذاكراتى براى توقف برنامه 

هسته اى مالقات دارد. اين صحنه برايتان آشنا نيست؟



IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:28  - AUG, 19 , 2016 w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

هفته نامه خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و يكم- شماره 28 - جمعه 19 آگوست

رايگان
FREEدر جنوب كاليفرنيا

ايرانى  سبك  صاحب  و  برجسته  نقاش  سپهدارى  رضا 
آمريكايى بامداد يكشنبه 14 آگوست 2016 در جنوب ايالت 
كاليفرنيا در آمريكا ديده در نقاب خاك كشيد. آقاى سپهدارى 

در سال هاى پايانى عمر از بيمارى سرطان رنج مى برد.
تبليغات در خبرگزارى ايرانشهر

دكتر كامران يديدى
بيماري  دچار  تبار  ايراني  معروف  نقاش  سپهداري  رضا 
خانمانسوز سرطان شده بود و تا آخرين لحظه در جدال با آن 
مبارزه كرد اما سرانجام ساعت 8 بامداد 14 آگوست 2016 در 
منزل مسكونى خود در منطقه اورنج در جنوب ايالت كاليفرنيا 

در آمريكا تسليم فرشته مرگ شد.
رضا سپهداري هنرمند برجسته اي بود و ده ها نمايشگاه 
از آثار او در دهه هاي گذشته در اقصي نقاط امريكا بر پا 
شده بود. او همچنين فعاليت هاي چشمگير هنري و فرهنگي 
در  نيپاك  سازمان  با  وسيعي  همكاري  و  داد  انجام  بسياري 

برگزاري هرساله جشن مهرگان در اورنج كانتي را در كارنامه 
خود داشت.

رضا سپهداري يك نمايشگاه ويژه از آثارش را در سال 2010 
در شركت كتاب برقرار كرد.

رضا سپهدارى به خوش خلقى و مهرورزى در ميان دوستانش 
معروف بود و واكنش جامعه ايرانيان خصوصا ايرانيان ساكن 
اورنج كانتى به خبر درگذشت او با شگفتى همراه بود. تعداد 
محدودى از آشنايان از بيمارى او با خبر بودند و على الرغم 
آنكه اين درد از درون او را مى خورد، او همواره با لبخند و 

عشق در بين جامعه دوستان و آشنايانش ظاهر مى شد.
سپهدارى كه سياه قلم هايش را ثبت لحظه هاى شاعرانه با 
رنگ لقب داده بود، جمله معروفى داشت كه همواره مى گفت: 
«از مرگ نترسيد... از اين بترسيد كه وقتى زنده ايد چيزى درون 

شما بميرد.»
يادش گرامى و روانش شاد باد.

جامعه هنرى ايرانيان آمريكا يك عزيز ديگر از دست داد:
رضا سپهدارى تسليم فرشته مرگ شد


