
خالق موسيقى «بهاربهار»  در 
لس آنجلس درگذشت

پزشك   ايرانى آمريكايى برادر 
داعشى خود را به FBI گزارش كرد

يك همجنسگراى ايرانى تبار از 
شبكه CBC كانادا شكايت كرد

تابلوهاى غصبى نازى ها در  موزه 
پاسادنا  مى ماند

ثريا شهرى، از رهبران مجاهدين 
خلق، از اين  سازمان گريخت

طرح   بريتانيا براى حمله اتمى 
به تاسيسات نفتى ايران

آيا ترامپ را بايد منجى آمريكا 
دانست؟

اندام ورزشكار محبوب شما
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تازگى  به  لس آنجلس  شهردارى 
نامگذارى  از  پس  سال  شش  و 
بخشى از بلوار معروف «وست وود» 
ايرانيان»  «محله  نام  به  شهر  اين  در 
Persian Square در فواصل يك 
مايلى از خروجى هاى منتهى به اين 
منطقه از مسيرهاى شمالى و جنوبى 
بزرگراه 405 اقدام به نصب تابلوهاى 
هدايت  براى  رانندگى  و  راهنمايى 

ترافيك به اين منطقه كرده است.
اين اقدام كه به درخواست گروهى 
با  و  لس آنجلس  ساكن  ايرانيان  از 
حلمي،  الكس  آقايان  مالى  حمايت 

رضا ساربانها، مايكل دليجاني و بيتا 
يك  تنها  است  شده  انجام  دريابارى 
سال پس از نامگذارى محله ايرانيان 
در لس آنجلس به مقامات شهردارى 
پيشنهاد شده بود و اجرايى شدن آن 

تا كنون به طول انجاميده است.
بزرگراه ايالتى  405 يكى از پهن ترين 
جهان  بزرگراه هاى  پُر تردد ترين  و 
محسوب مى شود كه در سال 1964 
ميالدى و به جاى جاده شماره هفت 
كاليفرنيا ساخته شد. اين بزرگراه كه 
مسير اصلى دسترسى به فرودگاه بين 
المللى LAX محسوب مى شود، دو 

لس آنجلس  و  كانتى  اورنج  منطقه 
كانتى را به هم وصل كرده و در مسير 
اين  در  شهر   20 از  خود  مايلى   72

مناطق عبور مى كند.
اداره راه هاى اياالت متحده مى گويد 
سرنشين  ميليون   3 از  بيشتر  روزانه 
از  عمومى  و  خصوصى  خودروهاى 

اين بزرگراه عبور مى كنند. 
تابلوى محله ايرانيان در مسير شمال به 
جنوب حد فاصل بلوارهاى «سان ست» 
و «ويلشير» و در مسير مقابل نيز در 
تقاطع «بزرگراه 10» و باند شمالى 405 

نصب شده است.

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

شهردارى تابلوى محله ايرانيان 
را در بزرگراه 405 نصب كرد

با حمايت گروهى ازايرانيان ميهن دوست:

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...!!!

تحت  اطالعيه اى  صدور  با  آمريكا  وزارت خارجه 
عنوان «هشدار در مورد سفر به ايران» گفته است كه اين 
اطالعيه جايگزين اطالعيه دو هفته پيش در مورد «هشدار 
مسافرتى» به ايران مى شود و «خطر دستگيرى و بازداشت 
شهروندان آمريكايى، به ويژه دارندگان تابعيت ايرانى و 
آمريكايى را يادآور شده و بر آن تاكيد مى گذارد.» اطالعيه 
وزارت خارجه آمريكا مى افزايد كه خارجيان به خصوص 
افراد داراى تابعيت دوگانه ايران و كشورهاى غربى، از 
جمله اياالت متحده «همچنان در ايران بازداشت يا از 

خروج آنان از آن كشور جلوگيرى مى شود.»
در اطالعيه وزارت خارجه آمريكا آمده است كه نهادهاى 
دولتى ايران «همچنان براساس اتهاماتى مانند جاسوسى 
غيرعادالنه  حبس  و  بازداشت  به  ملى  امنيت  تهديد  و 
شهروندان آمريكايى، به خصوص ايرانى تباران از جمله 
دانشجويان، روزنامه نگاران، بازرگانان، دانشگاهيان ادامه 
مى دهند.» اين اطالعيه مى افزايد: «مقامات ايرانى در مواردى 
از خروج تعدادى از شهروندان ايرانى - آمريكايى كه براى 
امور شخصى يا بازرگانى به كشورشان سفر كرده اند، گاه 

براى چندين ماه، جلوگيرى به عمل آورده اند.»
وزارت خارجه آمريكا هشدار داده است كه «شهروندان 
آمريكايى كه به ايران سفر مى كنند بايد به دقت مخاطرات 

مورد  را  سفرشان  تعويق  و  گرفته  نظر  در  را  سفر  اين 
ايران  در  كه  آمريكايى  شهروندان  و  دهند  قرار  توجه 
هستند بايد از نزديك گزارش هاى رسانه اى را دنبال كرده 
و به ارزيابى شرايط محلى بپردازند و خطرات حضور در 

آن كشور را مورد توجه قرار دهند.»
اطالعيه جديد وزارت خارجه همچنين در مورد استفاده 
از حريم هوايى ايران هشدار داده و گفته است كه «دولت 

اياالت متحده به دليل مخاطرات ناشى از عمليات نظامى 
مرتبط با درگيرى در عراق و سوريه، در مورد خطراتى كه 
پرواز ورودى، خروجى و بر فراز ايران را تهديد مى كند 
نگران است.» اين اطالعيه مى افزايد كه سازمان هواپيمايى 
براى  است  خواسته  هواپيمايى  شركت هاى  از  آمريكا 
كسب اطالعات بيشتر در اين مورد به اطالعيه هاى اين 

سازمان مراجعه كنند.

هشدار مهم وزارت خارجه آمريكا براى سفر به ايران

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

ا كال ك ا
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در كانون خبر: نكته به نكته مو به مو:

موضوع جشن: 
نگاهبانى از كشور و شهريارى،نگاهبانى از فلزات وجنگ ابزارها،زادروز داراب 

كوروش بزرگ
مناسبت جشن: 

قدردانى از ارتشيان و نگاهبانان ايران زمين
محل جشن: 

خانه جانبازان، يادبودهاى مزار جانباختگان، سربازخانه ها
آداب و رسوم: 

با گل به ديدار سربازان و جانبازان و درگذشتگان در راه ميهن، جاويد نامان

يكى آتشى بر شده تابناك
ميان آب و باد از بر تيره خاك

شهريور، شهريارى ، شهريورگان 
گذر از دين و دولت و بازگشت به دولت - ملت،

شهريورگان ، بياد گارد جاويدان داريوش،
شادباش به ارتشيان دالور ايران،

گراميداشت جانباختگان و جاويد نامان ارتش شاهنشاهى ايران، 
جشنهاى ملى خط مقدم پدافند از شناسه ملى است.

پژواك ضرب آهنگ گامهاى استوار سربازان ميهن پشتوانه امنيت ملى و نگاهبانى 
از تماميت پهنه ايران است.

از  سرداراسعد  تا  مردانشاه  از  ملى  قهرمانان  ياد  و  نام  گراميداشت  شهريورگان 
خرمدين تا ستارخان از كوروش تا رضاشاه.

ذره ذره خاك ميهن اجزاى وجود گرانبهاى ارتشيان و سرداران و نگهبانان ايران 
است.

گرامى هم ميهنان، شهريورگان را جشن ميگيريم به پاسداشت و قدردانى از ارتش 
ملى ايران و سربازان و خدمتگزاران به ميهن.

ميگويند كه شهريورگان ماه پوالد و فلزات و فصل برداشت كشت و آغاز كاشت 
پائيزه

در فرهنگ شكوهمند ايرانى ارج گذارى به طبيعت و شادمانى براى پايان و آغاز 
هر كارى در درازاى سده هاى تاريخ ايران مرسوم بوده است.

رستاخيز ما بازگشت به فرهنگمان است.
پاينده ايران آزاد
رنسانس ايرانى

جشن شهريورگان
استاد محمد حيدرى رديف دان، آهنگساز و نوازنده 
ترانه هاى  خالق  و  ايرانى آمريكايى  سنتور  سرشناس 
ماندگارى مانند «بهاربهار» و «قلبم گرفت» سحرگاه سه 
شنبه 23 آگوست 2016 (2 شهريور 1395 خورشيدى) 
در لس آنجلس ديده از جهان فروبست. آقاى حيدرى 

در سال هاى اخير در بستر بيمارى گرفتار بود.
صداى  با  ماندگارى  ترانه هاى  كه  حيدرى  محمد 
مارتيك،  معين،مهستى،  هايده،  چون  خوانندگانى 
شكيال و الهه از او به يادگار مانده است پس از طى يك 
دوره طوالنى بيمارى در غربت و در شهرى كه نيمى 
از عمرش را در آن گذراند ديده از جهان فروبست. 
شادروران حيدرى پس از وقوع انقالب 1979 در ايران، 
مجبور به ترك وطن خود شده بود و در لس آنجلس 

سكونت داشت.
متولد  تهران  در   1316 ماه  دى  در  حيدرى  محمد 
نوازندگى  مقدمات  سالگى   13 سن  در  وى  گرديد. 
سنتور را از استاد ابولحسن صبا فرا گرفت. مدتى نيز 
از تجربيات عبداله دوامى و محمد ايرانى مجرد بهره 
برد. از سال 1334 به مدت يك سال با اركستر شماره 
يك هنرهاى زيبا به سرپرستى ابوالحسن صبا همكارى 
داشت و از 1336 با گروه ديگرى در اداره هنرهاى زيبا 
به سرپرستى نصرت اله گلپايگانى همكارى داشت. از 
همين دوران تا سال 1357 برنامه هاى متعددى در داخل 

و خارج كشور اجرا كرد.
در  تدريس  به  نيز   1340 سال  از  حيدرى  محمد 
هنرستان  شبانه  كالس هاى  و  ملى  موسيقى  هنرستان 
را  چيره دستى  شاگردان  توانست  وى  داشت.  اشتغال 
«گروه  سرپرستى  او  كند.  معرفى  ايرانى  موسيقى  به 
نوازندگان» را نيز عهده دار بود و همراه با نوازندگان و 
خوانندگان مختلف، برنامه هايى را نيز در راديو به اجرا 

درآورد.
اسماعيل واثقى كه از شاگردان حيدرى بوده است و 

اكنون يكى از نوازندگان برجسته سنتور است در مورد 
حيدرى  به  ايران  «سنتور  مى گويد:  چنين  خود  استاد 

بدهكار است.»
مهاجرت  آمريكا  به  انقالب  از  پس  حيدرى  محمد 
نمود و فعاليت هنرى خود را در زمينه هاى ساخت 

ترانه، تدريس و نوازندگى سنتور ادامه داد.
پيكر اين هنرمند برجسته پس از اداى احترام جامعه 
موسيقى ايرانيان آمريكا به آن، در آرامگاهى در شمال 

لس انجلس به خاك سپرده شد.

پليس فدرال اياالت متحده آمريكا مى گويد دكتر جبار 
فاضلى، يك پزشك ايرانى آمريكايى ساكن ايالت اروگان 
در غرب اين كشور، پس از اطالع از گرايش برادرش 
به گروه تروريستى داعش و براى جلوگيرى از حوادث 
تروريستى احتمالى مراتب را به FBI گزارش داده است.
جبار و عدنان فاضلى برادران ايرانى اهل خوزستان 
هستند. دكتر جبار فاضلى پس از اينكه از دانشگاهى در 
مجارستان فارغ التحصيل شد به آمريكا مهاجرت كرد و 

در بيمارستانى مشغول به كار شد.
با كمك هاى اين پزشك ايرانى دختر برادرش به همراه 
خانواده براى درمان به آمريكا آمدند و پس از پايان درمان 
به ايران بازگشتند. اما در سال 2008 عدنان فاضلى به 
همراه خانواده اش به آمريكا پناهنده شده و اقامت اين 

كشور را دريافت كردند.
پس ازمدتى عدنان به خاورميانه بازگشت و جبار توسط 

خانواده اش از رفتارهاى عجيب وى باخبر شد و پس 
از اينكه با وى مكالمه اى تلفنى داشت اطمينان حاصل 
كرد كه عدنان به گروه تروريستى داعش پيوسته است و 

سعى كرد تا وى را منصرف سازد اما موفق نشد. بنابراين 
جبار تصميم گرفت تا اين موضوع را به مقامات اف بى 

آى اطالع دهد.

پزشك ايرانى آمريكايى برادر داعشى خود را به 
FBI گزارش كرده است

خالق موسيقى «بهاربهار» در لس آنجلس درگذشت
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روزنامه اسرائيلى جروزالم پست گزارش داده است كه 
رييس جمهورى اين كشور با نوه هاى خود به بازديد از 
نمايشگاه خطاطى و پوسترهاى مدرن ايرانى رفته است.

رييس  ريولين  رئووِن  پست،  جروزالم  گزارش  به 
مرداد  پنجشنبه 28  هايش،  نوه  و  اسرائيل  جمهورى 
ساعاتى را به بازديد از نمايشگاه ليتوگرافى و خطاطى 

مدرن ايران اختصاص داد.
نمايشگاه ياد شده زير نام «نشانه اى از ايران» از سه ماه 
پيش در «موزه هنرهاى اسالمى» در غرب اورشليم، در 
دو قدمى خانه رييس جمهورى، برقرار بوده و تا شش 

هفته ديگر نيز به كار خود ادامه مى دهد.
اصلى  كنندگان  برگزار  پست،  جروزالم  بنوشته 
جمهورى  رييس  بازديد  هنگام  به  شخصا  نمايشگاه 
اسرائيل و خانواده، آگاهى هاى الزم را در مورد پوسترها 

و داليل برگزارى اين نمايشگاه براى او بيان كردند.
در روزى كه رييس جمهورى اسرائيل از نمايشگاه 
با  جمله  از  نيز  ايرانى  موسيقى  برنامه  كرد،  ديدار 
از  تبارش  و  ريشه  كه  زن  خواننده  يك  خوانندگى 

يهوديان بخارا است، در محل نمايشگاه برگزار شد.
از آغاز به كار نمايشگاه هنر خطاطى و پوسترهاى 
مدرن ايرانى در موزه اسرائيلى «هنرهاى اسالمى» هر 
آخر هفته برنامه هاى هنرى و همچنين سخنرانى هايى 
در مورد جامعه، تاريخ، و فرهنگ و هنر ايران براى 

اسرائيلى ها برگزار شده است.
نمايشگاه ياد شده با همكارى نزديك گالرى «موراوين» 
در شهر «برنو» در جمهورى چكيا (چك) برگزار شده 
و پوسترهاى ايرانى همگى اهدايى از نمايشگاهى مشابه 

در اين گالرى اروپايى است.

كار 27  از  شده،  انتخاب  پوستر  شصت  از  يك  هر 
هنرمند معاصر ايران، بخاطر پيام ويژه آن جهت ارائه در 

نمايشگاه اسرائيلى برگزيده شده اند.
از كارهاى مرتضى مميز و قباد شيوا به عنوان «پدران 
هنر پوستر مدرن ايران» گرفته تا نسل هاى بعدى وارثان 
اين هنر، مانند رضا عابدينى، مجيد عباسى، مهدى حق 
شناس، احسن فرسا و مهدى ساعدى در اين نمايشگاه 

ديده مى شود.
در سه ماهى كه نمايشگاه برقرار بوده هزاران اسرائيلى 
و گردشگران خارجى از آن بازديد كرده اند اما رييس 
جمهورى اسرائيل، بلندپايه ترين مقام عالقمند به ديدار 

از نمايشگاه بوده است.
نمايشگاه خطاطى و ليتوگرافى هنر ايرانى در اسرائيل 
كارتون هاى  نمايشگاه  برگزارى  از  بعد  زمانى  اندك 
هولوكاست در تهران برگزار شد؛ جهان به نمايشگاه 

در  ايرانى  نمايشگاه  برگزارى  و  كرد  اعتراض  ايران 
نزديكى  طرفداران  و  هنردوستان  تحسين  با  اسرائيل 

ملت ها روبرو شد.
ميان  بحران  از  پر  ى  دوره  همين  در  اين،  وجود  با 
دولت هاى دو كشور نيز، برخى مهره هاى مستقل در 
اسرائيل مانند هنرمندان به تالش هايى براى شناخت 
زواياى زندگى، هنر و فرهنگ ايرانى دست زده اند كه 

عمدتا با استقبال زياد اسرائيلى ها روبرو مى شود.
رييس جمهورى اسرائيل كه پنجشنبه نوه هايش را نيز 
به بازديد از نمايشگاه هنر ايرانى برد، خود به زبان عربى 
به روانى تكلم مى كند و تحصيالت زبان عربى نيز 
دارد. پدر آقاى ريولين يك دانشمند زبان شناس عربى 
و متخصص تاريخ كشورهاى عربى و فلسطينى ها بوده 
و او قرآن را نيز براى اولين بار از عربى به عبرى ترجمه 

كرده بود.

خلق  مجاهدين  سازمان  رهبران  از  كه  شهرى،  ثريا 
محسوب مى شود و سابقه فرماندهى نظامى نيروهاى 
كرده  فرار  عراق  از  مخفيانه  اخيرا  دارد،  را  گروه  اين 

است.
اين خبر را رسانه هاى ايرانى و عرب به طور گسترده 
را  شهرى  خانم  خبرى  منابع  برخى  كرده اند،  منتشر 
«يكى از زنان دفتر مركزى… كه چندين سال به عنوان 
فرماندهان  باالترين  از  يكى  و  اشرف  كمپ  فرمانده 
محسوب مى شد»، قلمداد كرده اند كه در سال هاى اخير 

مورد غضب فرماندهى مجاهدين بوده است.
گزارش هاى آژانس هاى غربى از ماه هاى آخر جنگ 
ايران و عراق از خانم شهرى به عنوان «فرمانده واحد 

زنان» نيروهاى مجاهدين نام مى برد. 

بعضى از كارشناسان كه در مورد اين سازمان تحقيق 
كرده اند او را مسئول ارشد لجستيك و مالى مجاهدين 

در خالل سال هاى پيش از 2003 ميالدى مى دانند.
شده  مدعى  اين  از  پيش  ايران  داخلى  خبرى  منابع 
بودند كه  خانم شهرى قربانى رقابت ها و سياست هاى 
داخلى كادر رهبرى مجاهدين شده دوازده سال گذشته 
خوانده اند،  رجوى»  آنها «مخفى خانه هاى  آنچه  در  را 

زندانى بوده است. 
الزم به يادآورى است نام خانم شهرى  در سرشمارى 
مقامات عراق و سازمان ملل از نيروهاى مجاهدين ثبت 

نشده است. 
برخى اعضاى بريده از سازمان مجاهدين مى گويند 
ثريا شهرى براى نزديك به دو دهه اجازه حضور در 

هيچ جمعى را نداشته است. 
به نظر مى رسد اولين منبعى كه اين سايت را منتشر 
با  مخالفت  در  كه  است  حقيقت»  «نداى  سايت  كرد 
شبكه  است.  شده  تشكيل  خلق  مجاهدين  سازمان 
خبرى «العالم» (كه متعلق به جمهورى اسالمى است 
و به زبان عربى فعاليت مى كند) سپس خبر را منتشر 
از  بسيارى  آن  پيامد  بگيرد.  وسيع تر  بعدى  تا  كرد 
خبرگزارى هاى عرب زبان اين خبر را منتشر كرده اند. 
اما مشخص نيست اين فرمانده مجاهدين از كجا و به 

كجا گريخته است.
سازمان مجاهدين خلق در اين موضوع به مانند برخى 
موارد مشابه رويه سكوت را پيشه كرده است و خبرگزارى 

ايرانشهر صحت اين ادعا را مستقال تاييد نمى كند.

دادگاه فدرال آمريكا در پرونده مالكيت دو تابلو نقاشى كه در جنگ دوم جهانى به 
تصرف نازى ها درآمده بود، به نفع موزه كاليفرنيا رأى داد.

در اين پرونده، مارى ون ساهر گفته بود هنگامى كه خانواده او در جريان جنگ دوم 
جهانى در حال فرار از هلند بودند، نازى ها دو اثر هنرى مورد بحث را از گودز تيكر، 
پدر زن يهودى او، كه دالل آثار هنرى بوده، به زور ضبط كردند و اين دو تابلو از 30 
سال پيش تاكنون در موزه نورتون سايمون در شهر پاسادنا در ايالت كاليفرنيا نگهدارى 

مى شوند.
قاضى دادگاه فدرال در حكم صادره گفته است كه چون دالل آثار هنرى پس از جنگ 
ادعاى پس گرفتن تابلوها را نكرده و خانواده او هم در اين مورد ترك ادعا كرده اند، 

بنابر اين موزه حق دارد كه مالكيت خود را براى آثار هنرى ابقا كند.
به گزارش روزنامه لس آنجلس تايمز، اين دو اثر هنرى با نام آدم و حوا به وسيله 
لوكاس كراناك، نقاش آلمانى در سال 1530 خلق شده، و توسط نورتون سايمون يكى 

از صاحبان صنايع آمريكا در سال 1971 خريدارى شده است.

در  جمهوريخواهان  نامزد  سقوط  هفته  چند  از  بعد 
دونالد  انتخاباتى  هاى  فعاليت  مدير  ها،  نظرسنجى 
ترامپ، دو هفته گذشته را بهترين دوره براى فعاليت هاى 

انتخاباتى او ناميد.
 دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوريخواه در انتخابات 
رياست جمهورى آمريكا، اخيرا با ابراز پشيمانى از بكار 
قبلى اش،  سخنرانى هاى  در  نامناسب»  «واژگان  بردن 

وجهه متفاوتى از خود ارائه داد.
هفته  پايان  در  وقتى  ترامپ  آقاى  محبوبيت  اوج  اما 
گذشته رقم خود كه هيالرى كلينتون در جنوب كاليفرنيا 
و خصوصا در مرفه نشين ترين منقطه مسكونى آمريكا 
(تپه هاى بل اير- بورلى هيلز) مشغول ديدار با ثروتمندانى 
بود كه هريك براى صرف نهار با او مبلغ بيست و هفت 

هزار دالر پرداخته بودند.
اما آقاى ترامپ همين زمان را به همراه مايك پنس، 
نامزد معاونت رياست جمهورى، صرف كار ديگرى كرد. 
او به منطقه سيل زده «باتون روژ» در ايالت لوئيزيانا سفر 
كرد و در انتقال آذوقه هايى كه خود به سيل زدگان اهدا 

كرده به كارگران كمك كرد.
جان بل ادواردز، فرماندار دموكرات لوئيزيانا، گفت سفر 
آقاى ترامپ به مناطق تخريب شده كمك كرد تا توجه 

بيشترى به اين ناحيه و مشكالت آن بشود.
 آقاى ترامپ همچنين وقت خود را در اين ايام  صرف 
جلب توجه راى دهندگان آفريقايى تبار كرد و گفت 
حزب دموكرات به آنها خيانت كرده است. آقاى ترامپ 
خطاب به اين راى دهندگان سياهپوست گفت «ديگر چه 

چيزى مانده كه از دست بدهيد!»
آقاى ترامپ همچنين در هفته گذشته اشاره كرد حاضر 
است موضع سفت و سخت خود درباره مهاجرت را 

ماليم تر كند.
او پيشتر اعالم كرده بود قصد دارد افرادى را كه به 
صورت غير قانونى در آمريكا حضور دارند از كشور 
اخراج كند. اما آقاى ترامپ در مصاحبه جديد خود با 
فاكس نيوز گفت: «ما مى خواهيم راه حلى جدى ولى 

عادالنه پيدا كنيم.»
شايان ذكر است عدم تمايل رييس جمهور اوباما به 
وقفه در تعطيالت تابستانى اش براى رسيدگى به مناطق 
سيل زده موجى از انتقادات را بر عليه وى در فضاى 

رسانه هاى مجازى بر انگيخته بود.

بازديد رييس جمهورى اسرائيل از نمايشگاه نشانه اى از ايران

ثريا شهرى، از رهبران مجاهدين خلق، از اين  سازمان گريخته است

تابلوهاى غصبى نازى ها در  موزه پاسادنا مى ماند

YES :آيا ترامپ تغيير كرده است؟ آمارها مى گويد

در كانون خبر:

فرزام داداش زاده همجنسگراى ايرانى كه در كانادا 
كردن  فاش  دليل  به   CBC شبكه  از  شده  پناهنده 
هويت وى در يك فيلم مستند كه به تازگى از اين 

شبكه پخش شد، شكايت كرد.
در سال 2006 ايوان سولومون و فريد حائرى نژاد 
مستندى از زندگى همجنسگرايان در ايران تهيه كردند 
كه در آن صورت بسيارى از اين همجنسگرايان نشان 
داده مى شد. در ابتداى فيلم ايوان مى گويد كه من 
اينجا  كه  كسانى  تمام  و  دارم  همراه  مخفى  دوربين 

هستند رضايت دارند كه در اين فيلم باشند.
اما فرزام داداش زاده ادعا مى كند كه از اين موضوع 
اطالع نداشته و وقتى كه اين فيلم به نمايش در آمده 
هيچ كس به جز خاله اش از اين موضوع باخبر نبوده 
اند و اين فيلم دردسرهاى فراوانى براى وى به همراه 
طردش  اش  خانواده  كه  گويد  مى  او  است.  داشته 
و  شده  زندانى  شده،  معاف  سربازى  از  و  اند  كرده 

زندگى اش از بين رفته است. 
اجتماعى  پناهندگى  تقاضاى  سال 2011  در  فرزام 

كرده و به كانادا مهاجرت كرده است.

وى در شكايتى كه تنظيم كرده مدعى شده كه از 
فيلمبردارى مطلع نبوده است. اما دادگاه ادعاهاى وى 

را نپذيرفته است.

يك همجنسگراى ايرانى تبار از شبكه CBC كانادا شكايت كرد
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روى ميز تحريريه:

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
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ماهى سياه كوچكى
 كه سر سرخ داشت و زبانى سبز

تصويري كه درباره مهاجرت امير نادري در ذهن هم نسالن ما ثبت شده اين است 
كه او پس از يادداشت دشنام گونه خسرو دهقان (منتقد سينمايي) كه در سال 1364 
به مناسبت نمايش فيلم «دونده» در مجله فيلم به چاپ رسيد، چنان ناراحت شد 

كه بار سفر بست و براي هميشه از ايران رفت.
خب البته آن يادداشت، توهين آشكاري بود به فيلمسازي كه تالش كرده بود 
در  مخاطبانش  با  جسورانه  فيلم  يك  قالب  در  را  سينما  عالم  در  خود  كشفيات 
ميان بگذارد. به ويژه كه وي در گفت وگويي مفصل با ماهنامه فيلم، با ذوق زدگي 
فراوان درباره جستارهاي تصويري اش در سينما سخن گفته و كوشيده بود از خود 

چهره اي متفاوت با آنچه پيش تر بوده، به نمايش بگذارد.
برگزارى  مسئوالن  مهاجرت،  از  پس  سال  شش  و  بيست  به  قريب  حال 
هفتادوسومين جشنواره بين المللى فيلم ونيز از اعطاى جايزه دستاورد اين رويداد 

سينمايى به امير نادرى سينماگر ايرانى خبر دادند.
دسامبر  پنجم  روز  را   «Jaeger-LeCoultre» سينمايى  دستاورد  جايزه  امير 
2016 و پيش از نمايش فيلم «كوه»جديدترين ساخته اش در بخش غير رقابتى 

جشنواره ونيز دريافت خواهد كرد.
اين جايزه از سال 2006 ميالدى به چهره هايى اعطا مى شود كه نقش مهم و قابل 
مالحظه اى در اعتالى سينماى معاصر جهان داشته اند و عباس كيارستمي، كيتانو 
تاكاشي،آنيس واردا، سيلوستر استالونه، مانى راتنام، آل پاجينو، اسپايك لى، اتوره 
اسكوال، جيمز فرانكو و برايان دى پالما دريافت كنندگان پيشين و صاحب نام اين 

جايزه سينمايى هستند.
يك نشريه ايتاليايي در راستاي اعالم اين خبر مي نويسد: «امير نادرى يكى از 
فيلم  دو  با  كه  است  سال 1970  از  ايران  نوى  سينماى  چهره هاى  تاثيرگذاترين 
«تنگسير» (1974) و «انتظار» (1974) توجه جهانى را به خود جلب كرد و جايزه 
جشنواره هيئت داوران جشنواره فيلم كودكان كن را از آن خود كرد. فيلم «دونده» 
(1985) و «آب، باد، خاك» (1989) نيز هر دو موفق به كسب جايزه بالن طاليى 

از جشنواره فيلم سه قاره شد.»
عاليه  تحصيالت  كه  او  است.  ايران  سينماي  در  استثنايي  سينماگري  نادري 
ندارد، تنها از طريق غريزه و خالقيت توانست از يك پادوي سينما به يكي از 
شاخص  ترين فيلمسازان تاثيرگذار ايران تبديل شود. حتي مي دانيم كه كارش را با 
عكاسي در فيلم هايي مثل قيصر، بيگانه بيا و حسن كچل شروع كرد اما خيلي زود 

به رقيب جدي همان فيلمسازان تبديل شد
نمي دانم اگر نادري در ايران مي ماند، چند فيلمى مي ساخت يا مي توانست بسازد. 
و مگر برخي هم نسالنش مثل ناصر تقوايي طي سه دهه گذشته، توانسته اند چند 

فيلم بسازند. تعداد آثار ساخته نشده آنها، بسيار بيش از آن است كه ساخته اند.
به ياد دارم هوشنگ گلمكاني كه آن زمان سر دبير مجله فيلم بود در نطقي جامع با 
هزار و يك استدالل اصرار داشت كه بگويد نادري پا به سن گذاشته و ديگر شور 
و حرارت فيلم ساختن ندارد، حتي جايي پس از نمايش فيلم «تنگنا» به صحراي 

عرفات زد و تم سينماي نادري را مبلغ دستگاه پهلوي و گونه اي از مبارزات منفي 
تلقي كرد.

بله، نادري مي ماند كه چه بشود ؟ كه امروز علي جنتي وزير ارشاد همانند بهرام 
بيضائي، او را به كهولت سن و ناتواني متهم كند؟!

سرنوشت و مسير كاري نادري ها و بيضائي ها جدا شد. چون آنها ماهي سياه هاي 
كوچولويي هستند كه حصار مي شكنند. بر خالف مسير رودخانه شنا مي كنند، 

بدون هراس، با سري سرخ و زباني سبز به سمت اقيانوس در حركتند.

براى يادآورى:
امير نادرى (زاده 7 خرداد 1324 آبادان) كارگردان و نويسنده ايرانى است. وى از 
سال 1369 در اياالت متحده آمريكا زندگى مى كند. او از كارگردانان تأثيرگذار و 
مهم سينماى موج نو و معناگراى ايران است. نادرى از كودكى در سالن سينما و 
تئاتر كار مى كرد و با ديدن فيلم و نمايش، خواندن نقد فيلم و معاشرت با منقدان، 
به طور خودآموخته وارد عالم سينما شد. در ابتدا به عنوان عكاس در چند فيلم مهم 
سينماى ايران كار كرد. در سال 1350 اولين فيلمش خداحافظ رفيق را كارگردانى 
كرد. توجه جشنواره هاى جهانى با فيلم دونده و آب، باد، خاك به او جلب شد. 
دونده از سوى تعدادى از منتقدان در فهرست يكى از تاثيرگذارترين فيلم هاى 
ربع قرن اخير معرفى شده است. فيلم بعدى امير نادرى «ماه» نام داشت، نادرى 
گفته است بيست سال درباره موضوع اين فيلم كار كرده و يك دليل مهاجرت او 
از ايران به آمريكا، ساختن فيلم «ماه» بوده است. توقيف فيلم آب، باد، خاك و دو 
فيلم مستند جستجو 1 و جستجو 2 در تصميم نادرى به مهاجرت از ايران، بى 
تأثير نبوده اما او دليل اصلى مهاجرتش را هدف هميشگى اش در ساخت فيلم، در 

خارج از ايران عنوان كرده است.

نيلوفر منصورى - خبرنگار و گوينده راديويى

يك خبر و سال ها خاطره:
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در فاصله سال هاى 1940 تا 1960 اياالت  متحده 
و بريتانيا قصد داشتند تا در صورت حمله احتمالى 
بين  از  را  عراق  و  ايران  نفتى  تجهيزات  شوروى، 

ببرند.
سالح  از  استفاده  كه  مى دهند  نشان  جديد  اسناد 
هسته اى در ايران و عراق يكى از گزينه هاى بريتانيا 

بوده است.
نداشتند  اطالعى  نقشه  اين  از  منطقه اى  متحدين   
زيرا بيم آن مى رفت كه واكنش آن ها مطلوب نباشد 
كه  مى كردند  گمان  آمريكايى  مقامات  از  برخى  اما 
نفتى  چاه هاى  ساختن  مسدود  با  ميزبان  كشورهاى 
موافقت خواهند كرد. سياست كتمان نفت تا دولت 
كندى ادامه يافت. آرشيو امنيت ملى آمريكا به  تازگى 
نقشه   در  سيا  مى دهند  نشان  كه  كرد  منتشر  اسنادى 
فوق محرمانه براى نابودى صنعت نفت خاورميانه در 
سال  براى 20  بريتانيا  وقت  دولت  به  لزوم  صورت 

مشاوره داده است.
 اين مجموعه شامل 12 سند دست اول است كه 
در23 جون 2016 در واشنگتن دى سى و بر اساس و 

طبقه بندى «استيو اورلى؟» منتشر شده است.
در اين شماره ايرانشهر شما 4 سند از اين مجموعه 
ساير  فارسى  بازگردان  كه  اميد  مى كنيد.  مطالعه  ا 
اين  از  ديگر  برخى  نيز  آينده  شماره هاى  در  اسناد 

اسناد به شما معرفى شود. 
 

سند شماره 1
 ،26  NSC گزارش  ملى،  امنيت  شوراى 
فرآورده هاى  و  تجهيزات  تأسيسات،  «تخريب 

نفتى خاورميانه»،
August 19, 1948, Top Secret

منبع: كتابخانه  رياست جمهورى ترومن، پرونده هاى مشاور 
رئيس جمهورى، جعبه  شماره 17.

 اين گزارش زمينه را براى سياست مضايقه  نفتى در 
دوره اى كه سيا آن را «موقعيت اضطرارى» مى نامد، 
محاصره   بحران  آغاز  از  ماه  دو  است.  كرده  فراهم 
به سمت  شوروى  پيشروى  و  مى گذشت  برلين 

خاورميانه امرى محتمل بود. 
شوراى  سيا،  ميان  مشترك  پروژه  يك   26  NSC
 SANACC و  خارجه  امور  وزارت  ملى،  امنيت 
زمينى  و  دريايى  هوايى،  نيروى  هماهنگى  (كميته 
اياالت  متحده) به شمار مى آمد. بسيارى از تمهيدات 
درآمدند  مضايقه»  «سياست  صورت  به  طرح  اين 
قرار  ترومن  كار  ميز  روى   1949 سال  آغاز  در  و 
گرفتند. كمپانى هاى نفتى بريتانيا و آمريكا نيروى كار 
متخصص را براى طراحى و اجراى اين سياست در 
اختيار قرار مى دادند. آماده سازى و آموزش كاركنان 
كمپانى هاى نفتى و ذخيره سازى تجهيزات از جمله 

مواد منفجره، اجراى اين طرح را تضمين مى كرد.
در اين مرحله، عربستان سعودى تنها كشورى بود 
اين  جزئيات  در  و  داشت  قرار  نقشه  اين  هدف  كه 
طرح چگونگى افشاى اين خبر به مقامات سعودى 
نيز در نظر گرفته شده بود. اطالع رسانى به عبدالعزيز 
بن سعود از طرح رهاسازى و تخريب تأسيسات نفتى 
سياست  اين  منفى  عواقب  از  تا  بود  اهميت»  «حائز 
كاسته شود. وزير امور خارجه بنا به صالحديد خود 

در وقت مناسب اين طرح را افشا مى كرد. 
نقاط  ديگر  در  سياست  اين  اجراى  كه  نيز  بريتانيا 
طرح  اين  افشاى  از  داشت،  عهده  بر  را  خاورميانه 
براى كشورهاى ميزبان خوددارى مى كرد اما هراس 
از افشاى ناگهانى اين سياست همواره وجود داشت. 
كمپانى نفتى ايران - انگليس، كه بعدها به بريتيش 
دولت  اگر  كه  داشت  عقيده  داد،  نام  تغيير  پتروليوم 
كمپانى  اين  بيابد،  اطالع  موضوع  اين  از  ايران 
حتى  يا  بيفتد  اقتصادى  باجگيرى  دام  به  مى تواند 

عواقب وخيم ترى نيز در پى داشته باشد.
  

سند شماره 2
 ،26  NSC گزارش  ملى،  امنيت  شوراى 
فرآورده هاى  و  تجهيزات  تأسيسات،  «تخريب 

نفتى خاورميانه»،
December 30, 1948, Top Secret

 منبع: كتابخانه رياست جمهورى ترومن، پرونده هاى مشاور 
رئيس جمهورى، جعبه شماره 118

مضايقه   برنامه   ژانويه 1949  در 10  ترومن  هرى   
نفتى در خاورميانه را به تصويب رساند.

 در NSC 2/26 بر گفت وگو با مقامات بلندمرتبه 
كشورهاى  حكومت  زيرا  بود  شده  تأكيد  بريتانيا 
و  بود  انگليس  دست  در  قطر  و  كويت  بحرين، 
كمپانى هاى بريتانيايى صنعت نفت ايران و عراق را 
براى  نيز  ارتش  نياز  صورت  در  داشتند.  دست  در 

حقيقت  در  مى شد.  عمل  وارد  سياست  اين  اجراى 
درياداران آمريكايى ابتدا مأمور انجام اين طرح شدند 
انگليس  شد.  متوقف  مسئله  اين  سال 1950  در  اما 
معتقد بود كه كمپانى هاى نفتى بريتانيا براى اجراى 
نقشه به كمك ارتش نياز دارند اما NSC 2/26 از 
ابتدا بر مبناى عمليات مخفى غير نظامى طراحى شده 
بود. وزارت امور خارجه بر آن نظارت كلى داشت و 
از سيا خواسته بود تا براى پيشبرد نقشه در عربستان 
سعودى با كمپانى نفت آرامكو همكارى كند. آرامكو 
كه زيرمجموعه كمپانى هاى اكسون، شورون، موبيل 
اختيار  در  را  عربستان  نفت  صنعت  بود،  تگزاكو  و 

داشت.
كار  از  و  تخريب  بر  نقشه  اين  اعظم  بخش   
بود  متكى  نفتى  تجهيزات  و  تأسيسات  انداختن 
دنبال  به  نفتى  كمپانى هاى  و  سياستمداران  ولى 
چاه هاى نفت  نابودى  از  را  شوروى  تا  راهى بودند 
بازدارند. مسدود كردن چاه هاى نفتى به وسيله سيمان 
يك تا دو ماه به طول مى انجاميد و حمالت سريع 

شوروى امكان چنين كارى را نمى داد.
NSC 2/26 كاربرد سالح هاى راديواكتيو را در نظر 
گرفت تا بدون آسيب رسانى به چاه هاى نفتى، ارتش 
شوروى را از حوزه هاى نفتى دور نگاه دارد اما سيا 
بعدها اين نقشه را تغيير داد زيرا احتمال آن وجود 
داشت كه شوروى از اعراب كمك بگيرد تا چاه هاى 
راه حلى  دنبال  به  به اين ترتيب  بمانند.  جارى  نفت 
گشتند تا انسداد چاه هاى نفتى با سيمان به يك تا دو 

هفته كاهش بيابد.

3A سند شماره 
سفارت بريتانيا، خالصه گزارش ديدار مقامات 

آمريكايى
April 30 and May 1, 1951, in Washington, 

D.C., Top Secret
3B سند شماره

وزارت امور خارجه بريتانيا، گزارش، «مضايقه 
نفتى: مشروح جلسه وزارت امور خارجه

1st May 1951
1899-33 POWE ،منبع: آرشيو ملى بريتانيا

 تصويب طرح NSC 2/26 باعث شد تا تالش ها 
براى انجام آن شدت يابد و بريتانيا مسئوليت اجراى 
درحالى كه  پذيرفت  را  عراق  و  ايران  در  نقشه  اين 
اجراى سياست در عربستان سعودى به عهده اياالت 
متحده بود. اين نقشه ها در سال 1950 تصحيح شدند 
ولى با آغاز سال 1951 كل طرح با مشكالت عديده 
مواجه شد. مقامات بريتانيايى يك جلسه مالقات با 
آمريكاييان را كه به اين طرح مربوط مى شد، منتفى 
قصد  آن ها  كه  مى رسيد  نظر  به  ظاهر  در  كردند، 
دارند مطالعات بيشترى در زمينه  دفاع از خاورميانه 
حقيقت  در  اما  دهند  انجام  شوروى  حمله  برابر  در 
افشاى اين  كمپانى نفت ايران - انگليس كه نگران 
نقشه نزد دولت ايران و خصوصا شاه وقت بود، از 

بريتانيا خواست تا در اين طرح شركت نكند.
«جورج  آمريكا،  خارجه  امور  وزارت  معاون   
سوخت  و  انرژى  وزير  به  عصبانيت  با  مك گى» 
اين  دولت  تا  فرارسيده  آن  وقت  كه  گفت  بريتانيا 
 - ايران  نفت  كمپانى  گرفتن  نظر  در  بدون  كشور 
انگليس، وارد اين ماجرا شود. بريتانيا پس از چندين 

هفته بار ديگر اين سياست را پذيرفت.
  اسناد نشان مى دهند كه در نهايت بريتانيا راضى 
مقامات  كند.  اعطا  آمريكا  به  را  امتياز  اين  كه  شد 
كه  بودند  موافق  كلى  به طور  بريتانيايى  و  آمريكايى 
ذخيره   مخازن  دادن  قرار  هدف   نقشه  اين  اولويت 
نفت باشد. در اين اسناد ليست اولويت هاى بريتانيا 
با عنوان «Project Neckpiece» نيز ضميمه شده 
است، اين نقشه پس از تصويب NSC 2/26 شكل 
گرفت اما انگليسى ها در مورد مسدود كردن چاه هاى 

نفت ايران و عراق ترديد داشتند، اين دو كشور در 
خط مقدم حمالت اشغالگران شوروى قرار داشتند 
نمى ماند.  باقى  نفت  چاه هاى  انسداد  براى  زمانى  و 
مقامات انگليس پيشنهاد آمريكا مبنى بر درخواست 
كمك از دولت ايران براى انجام اين عمليات را به  
سرعت نفى كردند. اين پيشنهاد حاكى از آن است 
كه برخى از افرادى كه در تنظيم نقشه  مضايقه نفتى 
حكومت هاى  كه  مى بردند  گمان  داشتند،  دست 
هستند  نقشه  اين  با  همكارى  به  آماده  خاورميانه 
شوروى  زيرا  كنند  حفظ  شوروى  از  را  نفتشان  تا 
مى توانست تمام چاه هاى نفتى را به آتش بكشاند اما 
همواره با افشاى اين سياست مخالفت به عمل آمد.

 
 سند شماره 4

ارائه گزارش از سوى سيا به سفارت انگليس   
و مقامات نظامى در وزارت امور خارجه آمريكا
 May 1, 1951, Top Secret

1899-33 POWE ،منبع: آرشيو ملى بريتانيا

براى  بريتانيا  كردن  متقاعد   در  سيا  گزارش  اين 
گسترش  به منظور  اطالعاتى  سازمان هاى  از  استفاده 
نقش  قطر  و  بحرين  كويت،  در  نفتى  مضايقه  نقشه  
اين  از  بريتانيا  گزارش هاى  بنابر  و  كرد  ايفا  مهمى 
جلسه، جلسه سيا و مأمور ويژه  اين سازمان، جورج 
پروسينگ در وزارت امور خارجه دو روز به طول 
يك  و  بريتانيا  سفارت  مقامات  از  يكى  انجاميد. 
جلسات  اين  در  بريتانيا  نماينده  نيز  نظامى  فرمانده 
مدير  دوم  جهانى  جنگ  از  پيش  پروسينگ  بودند. 
حين  در  و  بود  اويل  يونيون  نفتى  شركت  ايمنى 
جنگ با سازمان فدرال پتروليوم همكارى كرده بود 
برابر  در  را  آمريكا  غربى  سواحل  پااليشگاه هاى  تا 
سمت  به  او  دارند.  نگه  ايمن  خرابكارى  هرگونه 
مشاور اداره هماهنگى سياسى ارتقا يافت؛ سازمانى 
كه بعدها با سيا ادغام شد تا در عمليات خرابكارى 
در ديگر كشورها شركت كنند. او در سال 1950 به 

صورت تمام وقت به استخدام سيا درآمد.
ولى  است  شده  حذف  سند  اين  از  بخش هايى   
عربستان  در  نفتى  مضايقه  طرح  جزئيات  و  مقياس 
را براى نخستين  بار در اختيارمان قرار مى دهد. اين 
كارمند اين  ارشد آرامكو و 600  مدير  طرح بر 45 
شركت متكى بود (مشخص شد منظور 200 كارمند 
و  است)  بوده  عربستان  در  اجرائى  محدوده   سه  در 
از  تعدادى  اگر  كه  بود  به گونه اى  كارمندان  تعداد 
آن ها غايب مى شدند باز هم نقشه با موفقيت كامل 
در  را  مخفى  مأمور  پنج  همچنين  سيا  مى شد.  اجرا 
آرامكو به كار گرفته بود كه شغل آن ها از انبار دار تا 
معاون مديركل متغير بود و آن ها هرگونه تغييرى را 
كه مى توانست در پيشبرد طرح تأثير داشته باشد به 

اطالع سيا مى رساندند.
 اين نقشه در سه مرحله به انجام مى رسيد و شوروى 
را به مدت 6 ماه تا يك سال از نفت سعودى محروم 
مى كرد. پروسينگ همچنين نمونه اى از تخريب هاى 
اجازه  كه  آرامكو  نقشه   كليدى  بخش  و  هدف دار 
مى داد توليدات نفتى پس از شكست شوروى از سر 

گرفته شوند، تهيه كرده بود.
 دستگاه هاى توليد برق و كنترل جريان الكتريسيته 
از كار مى افتادند و انتظار مى رفت شوروى توانايى 

جايگزينى اين قطعات را نداشته باشد.
 سيا مواد منفجره  نظامى را وارد عربستان مى كرد تا 
براى تخريب مورد استفاده قرار بگيرند، شعله افكن ها 
صنعتى  ماشين هاى  و  تجهيزات  بردن  بين   از  براى 
نارنجك هاى  و  بودند  شده  گرفته  نظر  در  كوچك 
وسايل  نفتى،  ذخاير  كردن  نابود  براى  نيز  دمازا 
نقليه، قطعات يدكى و الستيك ها استفاده مى شدند. 
پروسينگ همچنين پيشنهاد كرد براى مسدود  كردن 
شود  و  استفاده   Oatis قطعات  از  نفت  چاه هاى 
دهه  در  كه  بوده   Otis او  مقصود  مى رسد  نظر  به 
با  بود.  شده  اختراع  اوتيس  هربرت  به وسيله   1930
نصب اين قطعات بر چاه هاى نفت، فقط با ابزارى 
يك  اين  بگشايند؛  را  آن  مى توانستند  مخصوص 
بود  نفتى  چاه هاى  مسدود كردن  براى  سريع  روش 
ولى اين پيشنهاد بدون هيچ توضيحى از نقشه حذف 

شد.
جلسه  در  حاضر  نظامى  مقام  يك  و  پروسينگ   
مضايقه  طرح  اجراى  قبال  در  بريتانيا  نقشه  درباره  
زيرا  كردند؛  نااميدى  ابراز  عراق  و  ايران  در  نفتى 
كمپانى هاى نفتى بريتانيا در اين طرح دخيل نبودند 
اما آن ها به  زودى متوجه شدند بريتانيا آن ها را اغفال 

كرده بود.

ادامه اين اسناد در ماره بعد

Steve Everly                       :در جهان سياست

The National Security Archive:
طرح   بريتانيا 

براى حمله اتمى به تاسيسات نفتى ايران

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 

ايرانيان تماس بگيريد

818 9 08 08 08

خبرگزارى ايرانشهر
خبرهاى ايرانيان خارج از ايران را 

منعكس و منتشر مى كند

قسمت اول 
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جمعه 5 شهريور/26 آگوست
1309 خورشيدى (1930ميالدى)

ايران  كشتى  قهرمان  تختى -  غالمرضا  زادروز 
و جهان

جنوب  در  خانى آباد  محله  در  تختى  غالم رضا 
تهران از خانواده اى تهرانى زاده شد. «رجب خان» 
(پدر تختى) متولد 1274 محله دروازه غار تهران 

و مادرش از خانواده سنتى تهران بود.
آذرى  اصالتى  و  همدان  استان  اهل  وى  اجداد 
داشتند با تبديل شدن او به يك «قهرمان ملى»، 
گاه داستان هايى درباره او گفته مى شود كه لزومًا 
صحت تاريخى ندارند. در ايران از تختى به عنوان 
«جهان پهلوان» ياد مى شود. كتاب هاى زيادى در 
وصف او تأليف شده است، فيلمى سينمايى در 
وى  از  تنديسى  حتى  شده،  ساخته  وى  مورد 
ساخته شده و در ميدان تجريش در شهر تهران 
نصب شده است. به افتخار او هر ساله به بهترين 
اهدا  تختى»  غالم رضا  «جايزه  ايران  كشتى گيران 
مى شود. تختى در طول زندگى خود به كارهاى 
عام المنفعه پرداخت و خدماتى به محرومان كرد. 
نهضت  در  و  بوده  ايران  ملى  جبهه  عضو  وى 

ملى شدن نفت در ايران فعاليت داشت.
1330 خورشيدى (1951ميالدى)

حجتى  عاليه  مديريت  به  بانوان»  «فروغ  مجله  
منتشر شد

1339 خورشيدى (1960ميالدى)
كناره گيرى دكتر منوچهر اقبال از نخست وزيرى

شريف امامى به فرمان شاه نخست وزير شد
1342 خورشيدى (1963ميالدى)

تشكيل كنگره «نهضت آزادزنان و آزاد مردان» 
توسط دولت

1347 خورشيدى (1968ميالدى)
انتخاب خانم فرخ رو پارسا به عنوان اولين وزير 

زن در ايران
1357 خورشيدى (1978)

سقوط دولت جمشيد آموزگار و روى كار آمدن 
دولت شريف امامى

1377 خورشيدى (1998ميالدى)
در  نويسنده   - گركانى  فرهاد  درگذشت 

لوس آنجلس
و  صنايع  اتاق  معاون  عضد  بونصر  درگذشت 
معادن و رياست هيأت مديره بانك اعتبارات، در 

فرانسه - متولد سال 1291
1386 خورشيدى (1997ميالدى)

درگذشت ماركو گريگوريان، نقاش, هنرشناس 
و بازيگر ايرانى - ارمنى

شنبه 6 شهريور/27 آگوست
1311 خورشيدى (1932ميالدى)

مستوفى الممالك- حسنخان  ميرزا  درگذشت 
اديب و سياستمدار

1355 خورشيدى (1976ميالدى)
ترور سه تن از مستشاران آمريكايى در تهران، 
گروه هاى  مسلحانه   برخوردهاى  اوج گيرى 

چريكى با نيروهاى انتظامى
1364 خورشيدى (1985ميالدى)

 - كاشانى  آريانپور  عباس  دكتر  درگذشت 
نويسنده و مترجم دركاليفرنيا - آمريكا

 

1373 خورشيدى (1994ميالدى)
درگذشت كمال الدين مستجاب الدعوه برنامه ساز 

راديو 
 1324 سال  در  الدعوه  مستجاب  الدين  كمال 

فعاليت خود را در راديو آغاز كرد.
در سال 1327 سرپرست نمايش هاى راديو شد 
و در سال 1334 عهده دار برنامه «بانوان» گرديد 
قرار  راديو  گويندگان  زمره  در  نيز  آن  از  پس  و 
گرفت. وى طى سفرهاى زيادى كه به خارج از 
پرداخت  راديو  پيرامون  مطالعه  به  داشت  كشور 
انتشارات  اداره  رياست  به   1338 سال  در  و 
سال  در  گرديد.  منصوب  ها  شهرستان  راديو  و 
1345 جمعيت «همبستگان ادب و هنر» را كه يك 
تشكل هنرى – صنفى بود، تشكيل داد. هدف آن 
و  ادبا  اجتماعى  و  صنفى  حقوق  آوردن  بدست 

هنرمندان ايران بود.
روز  هر  اربابى   فروزنده  خانم  همكارى  با  او 
صبح جمعه با برنامه شما و راديو به خانه هاى 
ايرانيان مى آمد كه براى سال ها از پرطرفدارترين 
از  يكى  مى رفت.  شمار  به  راديو  برنامه هاى 
مسابقه  راديو  و  شما  برنامه  اصلى  بخش هاى 
هوش بود كه توسط شادروان مستجاب الدعوه 
به نحو بسيار زيبايى ارائه مى شد كه هنوز پس 
از گذشت قريب به 4 دهه در ذهن شنوندگان آن 

حك شده است.
همه  در  دولت ها  كه  آزمايى  بخت  هاى  بليط 
جاى جهان براى كارهاى عام المنفعه از آن بهره 
مى برند، در ايران پيش از انقالب نيز مرسوم بود. 
شادروان  توسط  آن  راديويى  زنده  پخش  برنامه 
مستجاب الدعوه به نحو بى نظير و جالبى اجرا 

مى شد
و توانسته بود به انجام اين امر خير به بهترين 

نحوى يارى برساند.
1377 خورشيدى (1998ميالدى)

درگذشت ارتشبد حسن طوفانيان معاون وزارت 
جنگ در آخرين سال هاى سلطنت خاندان پهلوى 

در آمريكا.
1389 خورشيدى (2010ميالدى)

درگذشت على بهزادى، روزنامه نگار پيشكسوت 
ايرانى،در سن 85سالگى

يكشنبه 7 شهريور/28 آگوست
1288 خورشيدى (1909ميالدى)

انتخاب محمدحسين ميرزا (برادر 9 ساله  سلطان 
احمدشاه) به وليعهدى

1304 خورشيدى (1925ميالدى)
نماينده   مساوات،  سيدمحمدرضا  درگذشت 

مجلس و مدير روزنامه «مساوات»
1344 خورشيدى (1965ميالدى)

درگذشت موسى معروفى، موسيقيدان
1349 خورشيدى (1970ميالدى)

گشايش «جشن هنر» شيراز
1357 خورشيدى (1978ميالدى)

حزب   14 سياسى،  باز  فضاى  اعالم  پى  در 
سياسى از جمله حزب پان ايرانيست (پزشكپور)، 
حزب زحمتكشان (بقايى)، جبهه ملى و... اعالم 

موجوديت كردند
جبهه ى ملى طى اعالميه يى خواستار اجراى12 
و  ساواك  انحالل  جمله  از  فورى  اصالح  مورد 

آزادى قلم و بيان شد
1384 خورشيدى (2005ميالدى)

و  شاعر  روزنامه نگار،  رمزى،  داوود  درگذشت 
نويسنده در لوس آنجلس

دوشنبه 8 شهريور / 29 آگوست
1360 خورشيدى (1981ميالدى)

انفجار دفتر نخست وزيرى ايران به وسيله سازمان 
مجاهدين خلق و كشته شدن محمدعلى رجايى 
و محمدجواد باهنر، رئيس جمهور و نخست وزير 

جمهورى اسالمى 
1368 خورشيدى (1989ميالدى)

و  نويسنده  محجوبى،  منوچهر  درگذشت 
روزنامه نگار درانگلستان.

1383 خورشيدى (2004)
درگذشت عصمت باقرپور (دلكش) خواننده- 

در سن 80 سالگى درتهران 

سه شنبه 9 شهريور/30 آگوست
1347 خورشيدى (1968)

درگذشت صمد بهرنگى، نويسنده ( زاده 2 تير 
(1318

  آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است 
1385خورشيدى (2006 ميالدى)

درگذشت دكتر كمال الدين جناب، استاد برجسته 
و ممتاز فيزيك و اولين محقق فيزيك هسته اى 

ايران در سن 98سالگى.

چهارشنبه 10 شهريور/31 آگوست
1341 خورشيدى (1962ميالدى) 

زمين لرزه در بوئين زهرا 
زمينل رزهاى  11شامگاه،  ساعت  حدود  در 
اين  بزرگى  لرزاند.  را  بوئين زهرا  شهرستان 
زمين لرزه 7/2 ريشتر بود كه موجب مرگ حدود 
از  بسيارى  زمين لرزه  اين  در  شد.  نفر  هزار   20
آثار و مكانهاى قديمى و تاريخى شهرستان بويين 

زهرا از جمله قلعه باستانى رودك از بين رفت.
1347 خورشيدى (1968ميالدى)

وقوع زمين لرزه فردوس با حدود 10000 كشته 
 

پنجشنبه 11 شهريور/1 سپتامبر
1383 خورشيدى (2004ميالدى)

به  مشهور  بابلى،  باقرپور  عصمت  درگذشت 
دلكش خواننده و بازيگر

فولكلور  سنتى،  موسيقى  خواننده  «دلكش»، 
و پاپ ايرانى بود. از وى با عناوينى چون «زن 
«آتش  و  ايران»  آواز  «بانوى  طاليى»،  حنجره 
تنها  را  ترانه هايش  او  مى شود.  ياد  هنر»  كاروان 
به دو زبان فارسى و مازندرانى خوانده است. وى 
همچنين در چند مورد به ترانه سرايى هم پرداخته 
و اين كار را با تخلص «نيلوفر» انجام داده است. 
از جمله ترانه هايى كه او خود نوشته و خوانده، 
ترانه «ساز شكسته» است. دلكش در غروب 11 
شهريور 1383 در تهران درگذشت و جنازه اش 
پس از چهار روز در امامزاده طاهر كرج به خاك 
و  صدا  تلويزيون هاى  و  راديوها  در  شد.  سپرده 
سيماى جمهورى اسالمى خبرى از درگذشت او 
گفته نشد و تنها چند روزنامه خبر مرگ او را در 

چند خط نوشتند.

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
26  آگوست تا 1 سپتامبر  (5 تا 11 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.
لذت كشتن...

زنان باردار را براى تفريح با شليك گلوله به شكم، مى كشتند
«يك شالق يا هفت تير در دستم بود. اسلحه ها را پر مى كردم. مردان، كودكان و مادران را به گودال ها 
مى راندند. كودكان را اول زير مشت و لگد مى كشتند و سپس در گودال مى انداختند. چند ساديست 
كثيف در بين كماندوهاى مأمور كشتار بودند. و براى مثال زنان باردار را محض تفريح با شليك گلوه 
به شكم مى كشتند و سپس در گودال مى انداختند. يهودى ها پيش از اعدام بايد مورد بازرسى بدنى قرار 
مى گرفتند كه طى آن حتى باسن و اندام جنسى آن ها براى يافتن چيزهاى قيمتى و جواهرات تفتيش 

مى شد.»
كودكان را به روش ماليم ترى بكشيد.

«جوخه ى آتش، قربانيان را با سالح كارابين و بيش تر با شليك گلوله به پشت سر، از فاصله يك مترى به 
فرمان من مى كشت. پيش از هر تيرباران، فرمانده تابنر به م دستور مى داد: «آماده! آتش!» من فقط دستور 
افسر فرمانده تابنر را تكرار مى كردم. اين گونه بود كه من دستور «هدف! آتش!» را به اعضاى جوخه 
آتش مى دادم و سپس صداى شليك گلوله ها بلند مى شد. در اين بين گروهبا آبراهام كودكان را با يك 

هفت تير مى كشت. حدود پنج كودك بودند. فكر مى كنم اين كودكان بين دو تا شش سال سن داشتند.
روشى كه گروهبان آبراهام براى كشتن كودكان به كار مى برد وحشيانه بود. موى برخى از كودكان را 
مى گرفت، از زمين بلندشان مى كرد، با شليك گلوله به پشت سرشان، آن ها را مى كشت و سپس در گور 

پرتشان مى كرد.
پس از مدتى، ديگر طاقت نياوردم كه بيش از آن تماشاگر چنين صحنه اى باشم و به او گفتم بس 
كند. منظورم اين بود كه نبايد كودكان را با گرفتن مويشان از زمين بلند مى كرد. بايد آن ها را به روش 

ماليمترى مى كشت.»
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رويدادهاى هفته:
 از جمعه 26 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

استرانز و  فرح  اردشير  كنسرت 

يكشنبه 9 سپتامبر 

323 466 2210

Catalina Jazz Club 
6725 West Sunset Blvd.,
Hollywood, CA 90028

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

آرمين كنسرت 

شنبه 3 سپتامبر ساعت 70 شب 
بليط در شركت كتاب موجود است

818 9 08 08 08

ALEX Theater
216 N Brand Blvd.,
Glendale, CA 91203

فيالرمونيك اركستر 

به رهبرى: هانى بال
شنبه 24 سپتامبر ساعت 7 شب

بليط در شركت كتاب موجود است

818 9 08 08 08
Smothers Theater,
Pepperdine University 
24255 Pacific Coast Hwy
Malibu, CA 90263

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 28 آگوست

818 985 5800
كاباره تهران

Ventura Blvd.#160 16101
 Encino , CA 91436

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

 26 و27 اگوست
ماه درCancer  (سرطان) قرار دارد و خبرهاى خوب از دوستان و فاميل ميشنويد و روى شانس هستيد، زمان مناسبى براى رسيدگى به امور 

خانوادگى و فراموش كردن كينه هاى گذشته است. 

28 و 29 اگوست
ماه در برج Leo (اسد) قرار دارد و با هدايت و مديريت گروه و جمعيت بهترين بازده از افراد را بدست مى آوريد. در عين حال كنترل خشمتان را 

داشته باشيد و از كوره در نرويد. 

30 و 31 اگوست
ماه و خورشيد در برج Virgo (سنبله) است و حداكثر توان اين ماه براى سرو سامان دادن و تفكيك و كمال گرايى ميسر خواهد بود. زياد به جزييات 
اهميت بدهيد، ممكن است سوژه كلى و دليل اصلى را از خاطر ببريد. با كمك گرفتن از 4 سياره ديگر در عنصر خاك مى توانيد به ارتباطات عاطفى 

و امور كارى سر و سامان دهيد.
سپتامبر سوم  تا  اول 

ماه در برج Sagitarius (ميزان) قرار دارد كه با حضور ساتورن و مارس قدرت بسيارى براى شروع پروژه هاى گوناگون از قبيل پژوهش، تجسس، 
مسافرتهاى خارجى و ... فراهم مى شود.  براى ادامه تحصيل زمان مناسبى است. در تفريح و خوشگذرانى افراط نكنيد.

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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ــر روزنامه نگارِ  ــدا)  اث ــول تاريك (ناپي ــاب تازه پ كت
ــده است كه  ــر ش ــگر، ِجين ماير، زمانى منتش پژوهش
ــوى انتخاباتى پُرسر و صدا با دوقطبى هاى  امريكا به   س
ايدئولوژيك پيش مى رود. اين كتاب شرح و بسط مقالة 
ــت كه در  ــهور جين ماير «عمليات هاى پنهانى»اس مش

آگوست 2010 در نشريه نيويوركر منتشر شد.
ايده اصلى اين كتاب خيلى ساده است. مثل يك رمان 
ــتان يك مافياى  ــى كه مى خواهد يك داس جنايى پليس
قدرتمند را معرفى كند. البته مافياى كتاب پول ناپيدا كار 
ــعه آموزش  بد نمى كند، بنگاه هاى خيريه دارد، به توس
ــاند و يكى از بزرگترين كارفرمايان جهان  يارى مى رس
است. ميليون ها نفر براى آن در شرايط كامال قانونى و با 
كسب درآمد مشروع و پاك كار مى كنند. اما اهدافى كه 
راس اين هرم دارد كمى نگران كننده است. يا دست كم 
براى روزنامه نگارى مانند جين ماير كه نگاهى شكاك 

به وقايع دارد مى تواند دليلى براى پيگيرى بيشتر باشد.
ــت مى آيد چيزى  اما نتيجه اى كه از اين كتاب به دس
ــاده نبايد از آن گذشت. تحقيقات  متفاوت است كه س
پايه براى نگارش پول ناپيدا، رورنامه نگارى مانند ماير 
با ايده پردازى هاى چپ گرايانه را وا مى دارد تا بگويد 
ــتگرايى افراطى اش كه اين روزها از  ترامپ با همه راس
ــكا را در مقابل خطر  ــت كه آمري او ديده ايم فرشته ايس
راستگرايى افراطى ترى در آينده بيمه مى كند. ماير معتقد 
است دليل اصلى مخالفت با ترامپ در ساختار رهبرى 

حزب جمهوريخواه هم دقيقا همين حلقه است.  
اين كتاب بر اساس سوابق عمومى، اسناد تازه  افشا شده  
ــن دهه تالش هاى  ــا مصاحبه، حكايت چندي و صده
راست افراطى براى تغيير شكل سياست ورزى در اياالت 
ــده را بازگو مى كند. اين تالش ها درنهايت خود به  متح
ساخت «نوعى شبكة سياسى يكپارچه» توسط برادران 
ــد. شبكة مذكور  ميلياردرِ ُكخ (چارلز و ديويد) مى رس
از اعانه هاى صدها محافظه كار ثروتمند بهره مند است. 
به گفتة ماير، اين ثروتمندان به  رهبرى ُكخ ها كه با انتخاب 
جمهورى خواهاِن معطوف به راست افراطى در حمايت 
ــور را از دست ليبرال ها  ــتند كش از بازار آزاد مى خواس
نجات دهند، در سال 2014 «ثمرة سرمايه گذارى شان را 
چيدند»؛ يعنى آن هنگام كه جمهورى خواهان راست تر 
شدند، سناى امريكا را از آِن خود كردند و قدرت كنترل 
خود در مجلس نمايندگان و چندين ايالت را نيز بسط 
دادند. ولى هنوز تا جايزة اصلى مانده است. شبكة ُكخ 
ــت جمهورى مى خواهد  ــراى چنگ انداختن به رياس ب
نزديك به نُه ميليارد  دالر براى آموزش عمومى، تبليغات، 
و جمع آورى داده درباره رأى دهندگان و تماس با آن ها 
صرف كند. به گفته ماير (و ديگر روزنامه نگاران ازقبيل 
كنت ووگل در پوليتيكو) هم اكنون منابع مالى و كارمندان 
شبكه ُكخ بيشتر از تشكيالت خود حزب جمهورى خواه 

شده است.
ــت؛  ــار كتاب ماير قدرى عجيب اس زمان بندى انتش
ــت جمهورى مطابق ميل  ــه كارزار آغازين رياس چراك
ــند،  ــكيالت جمهورى خواهان، هر كه باش ُكخ ها يا تش
ــنجى هاى  ــش نرفت. البته كه يك ميلياردر در نظرس پي
ــاد و در مهايت هم نامزد حزب  رأى دهندگان پيش افت
شد؛ اما دونالد ترامپ را نمى توان دستيار ُكخ ها حساب 
كرد. به واقع او تنها مدعى نامزدى جمهورى خواهان بود 
ــت هاى اعانه دهندگان ُكخ يا دورهمى هاى  كه در نشس

فعاالن جمهورى خواه هنرنمايى نكرد.
ترامپ خواستار آن است كه ديوارى در مرز مكزيك 
ــود، ميليون ها مهاجر غيرمجازِ فعلى اخراج  ــاخته ش س
شوند و از ورود مسلمانان به اياالت متحده جلوگيرى 

شود. اما آيا او محافظه كارى ضدحكومت است؟
 ترامپ هوادار افزايش ماليات براى سرمايه داران بزرگ 
ــت كه جلوى كاهش بودجه  است و به تلويح گفته اس
ــازى تأمين اجتماعى و بيمة سالمت كه  يا خصوصى س
ــيارى از راست گرايان ازجمله ُكخ ها است،  مطلوب بس

را مى گيرد.
ــت نامزدهاى جمهورى خواه براى  نفر دوم در فهرس
ــناتور تندرو تگزاس، يعنى تد  انتخابات سال 2016 س
كروز بود كه در دفاع از بازار آزاد مواضعى اصيل تر دارد؛ 
ــاير صاحب منصبان جمهورى خواه و بسيارى از  اما س

نخبگان محافظه كار از او بيزارند. 
ــد كه چگونه  ــاز كار خيلى ها ديدن ــى از همان آغ ول
ــانه ها براى يك مرد ديگر تبليغ مى كنند. مردى كه  رس
بى ترديد انتخاب اصلى  دارندگان قدرت در گردش پول 
ــو روبيو؛ چون نقابى جوان و التين تبار  ناپيدا بود. مارك
ــت هاى بازار آزاد و هوادارى از  براى افراطى ترين سياس
ميلياردرها. حاال يك قدم چهار ساله به عقب بازگرديد تا 
حلقه گمشده ديگرى را هم پيدا كنيم. انتخابات 2012، 

و «پل رايان» او هم جوانى است كه بدون شك در آينده 
آمريكا نقش مهمى دارد. از روزى كه در عين ناباورى به 
عنوان كانديداى معاونت ميت رامنى (رقيب باراك اوباما 
در سال 2012) ظهور كرد تا بعدها كه به سادگى جاى 
سياستمدار استخواندارى چون جان بينر را در مجلس 

نمايندگان گرفت.
كتاب ماير به خوبى نشان مى دهد كه ثروتمندان متنفذ 
ــواه را به چالش  ــت گرا چطور حزب جمهورى خ راس
ــيده اند و نامزدها و صاحب منصبان آن را به سمت  كش
ــت گرايانه اى سوق  ــتوركارهاى افراطى راس چنان دس
داده اند كه غالبا با ترجيحات اكثر امريكايى ها (و گاه حتى 

با ترجيحات اتاق بازرگانى اياالت متحده) در تضادند.
اما ماير از ارائه زمينه سياسى و اجتماعى كلى ترى كه 
ــاز اين تالش هاى ميلياردرهاى راست گراست،  زمينه س
ــت. او با توجهِ محض به فرايند ايده پرورى  بازمانده اس
ــگان، از اختالفات ميان  ــى نخب ــانى انتخابات و پيام رس
ــت گرايان غافل مانده و كمكى به فهم علت ظهور  راس
ترامِپ نمى كند. تصويرى كه پول ناپيدا ترسيم مى كند، 
قدرت تخريبگرى متحدانه و توقف ناپذير راست گرايان 
ــت. اين كتاب به درستى  به رهبرى ثروتمندان متنفذ اس
درباره برخى جنبه هاى دسيسه هاى مخفيانه و مرموزانة 
ــدار مى دهد. اما واقعيت ماجرايى كه در  آن ها به ما هش

جبهه راست گرايان ُرخ مى دهد، پيچيده تر است.
ــدا در بخش اول  ــاگرى هاى پول ناپي جديدترين افش
آمده اند كه بخش تاريخى اين كتاب است. ماير رد سابقة 

خانوادگى ُكخ را گرفته است:
پدرشان، فِرِد، يك شركت پتروشيمى راه انداخت كه 
بعدتر به هسته يك غول بزرگ مالى و چندصنعتى  تبديل 
ــد كه پسرش چارلز آن را هدايت مى كرد. اين هسته  ش
ــى بود كه او و برادرش  مالى، منبع اصلى ثروت هنگفت
ديويد در دنياى سياست به كار مى گرفتند. همچنين فِرِد 
ــة جان برچ» بود كه تنفر از  يكى از بنيان گذاران «جامع
حكومت و ترس از «كمونيسم» امريكايى را به فرزندانش 
مى آموخت. اين سابقه خانوادگى روشن مى كند كه چرا 

چارلز و ديويد عمال لنينيست هايى اختيارطلب شدند.
ــتفاده از اقتدار مديريتى متمركز خود براى  آنان در اس
پيش بُرد فهمشان از «آزادى» مصمم بودند. اين دو پسر 
ــان به نظريه هاى توطئه را كنار گذاشتند؛ اما  ميل پدرش
ــت البى گر را نگه  ــد او از ليبرال ها و دول ــرت بى ح نف

داشتند.
ــر خانواده هاى  ــاى ابتدايى كتاب ماير به ديگ فصل ه
ــكيف، اِولين و  ــت گرا خصوصا ملون  اس ثروتمند راس
بردلى هم توجه مى كند كه در دست كارى محافظه كاران 
ــازمان هاى  ــاالت متحده براى س ــن مالياتى اي در قواني
ــد. صندوق ها و  ــتاز بودن ــه پيش ــى و خيري غيرانتفاع
ــازمان هاى غيرانتفاعى خانوادگى تا زمانى كه مدعى  س
ــود را به آموزش و  ــوند 51 درصد از فعاليت هاى خ ش
ــى اختصاص مى دهند،  ــر فعاليت هاى غيرانتخابات ديگ
مى توانند به صورت قانونى و مخفيانه حامى طرح هاى 

سياسى باشند.
ــكار و بدون هيچ طعن و كنايه اى،  ــم آش ماير با خش
درباره اين تاكتيك ها مى نويسد. اما اين ماجرا طعنه آميز 
ــازمان هاى غيرانتفاعى و صندوق هاى  ــت؛ چون س اس
ــاى 1960  تا 1980 در  ــرال مانند فورد در بازه دهه ه ليب
ــيارى از جنبش هاى اجتماعى و ابداعات  صف اول بس
سياست گذارانه اياالت متحده بوده اند. دستاوردهايى كه 
ــهروندى، حفاظت از محيط زيست  در زمينه حقوق ش
ــدارى براى  ــد، هش ــن مقررات كار حاصل ش و تدوي
ــرعت راهى براى استفاده از  محافظه كاران بود كه به س
اين محمل ها بيابند؛ اما با ايدئولوژى صريح تر و دستور 
كار استراتژيك تر. قوانين مالياتى اياالت متحده بيش از 
هر ملت پيشرفته ديگرى به ثروتمندان اجازه مى دهد تا 
از تخفيفات مالياتى براى پيشبرد ارزش هاى خود بهره 
ببرند. چنانچه ماير با جزئيات قانع كننده نشان مى دهد، 
در اين عصر نابرابرى هاى سرسام آور اقتصادى، «اسلحه» 
ــت ورزِى  ــتِى محافظه كارانه در محور سياس بشردوس

مرموز، ناپاسخ گو و زرساالرِ ما قرار گرفته است.
اكثر مالحظات درباره كتاب ماير صرفاً در حد ميزان 
ــت. اما بسيارى با فصلى كه  تأكيد بر نكات مختلف اس
به تى پارتى اختصاص يافته است، اختالف نظر اساسى 
ــدة محافظه كارى  ــد؛ چراكه كليت نيروهاى نماين دارن
ــده گرفته  ــزب جمهورى خواه را نادي ــى و ح امريكاي
است. محتواى اين فصل به گونه اى است كه گويا چند 
ــان در  هوادار حرفه اى در مصاحبه با ماير، اغراق هايش
ميزان كمك هايشان به اعتراضات تى پارتى را به خورد 
ــرراً ظهور تى پارتى را همچون نوعى  ــد. او مك او داده ان
ــانه اى حرفه اى تصوير مى كند كه ظاهرى  ملودرام رس

پرزرق وبرق، اما دروغين از واكنش عامه مردم به اوايل 
ــد. ماير با اين رويكرد  كار دولت اوباما را به ُرخ مى كش
نه تنها اغراق هاى آن عناصر را به عنوان واقعيت مى پذيرد، 
ــتقل در جناح  ــم عمومى و كنش مردمى مس بلكه خش

راست را ناديده مى گيرد.
تحقيقات ديگرى درباره تى پارتى در بازه 2009تا 2011 
نشان مى داد كه تى پارتى هرگز سازمان يا جريانى واحد 
نبوده است؛ بلكه محصول تعامل ميان دو دسته نيروى 
سياسى باالبه پايين و پايين به باالست. از باال، فاكس نيوز 
ــانه اى راست گرا درخصوص  و ديگر خروجى هاى رس
برچسب «تى پارتى» غلو مى كنند تا راهى باز كنند براى 
ــم رأى دهندگاِن محافظه كار از دولت تازه كار  ابراز خش

اوباما و اكثريت دمكرات كنگره. 
ــواداران مردمى  ــگرى مى تواند دريابد كه ه هر كنش
ــت كه  تى پارتى را نمى توان اختيارطلبان منضبطى دانس
ــت هاى افراطى بازار آزاد  ــرو گروه هاى هوادار سياس پي
هستند. گروه هاى محلى تى پارتى در كليسا، كتابخانه و 
ــتوران جلسه مى گذاشتند و با جمع آورى اعانه هاى  رس
ــنجاق لباس، برچسب و ديگر  اندك يا فروش كتاب، س
كاالهاى تى پارتى و دريافت كميسيون از آن، هزينه هاى 
كِم خود را تأمين مى كردند. آن ها براى گذران امور خود از 
برادران ُكخ يا ديگر سازمان هاى ثروتمند هوادارى، چك 
نمى گرفتند. همچنين ديدگاه هاى فعاالن مردمى تى پارتى 
و ديگر رأى دهندگان متمايل به جمهورى خواهان كه با 
اين برچسب همدلى داشتند نيز با ُدگم هاى «بازار آزاد» 

همسو نبود.
ــى  ــتاد علوم سياس ــتوفر پاركر، اس ــات كريس تحقيق
ــنگتن،  نيز مؤيد همين نتيجه گيرى است  دانشگاه واش
كه فعاالن و همدالن معمولِى تى پارتى نگران تغييرات 
ــمگين و  ــاالت متحده، خش ــى در اي اجتماعى فرهنگ
هراسناك از مهاجرت، وحشت زده از حضور يك ليبرال 
آفريقايى آمريكايى با اسم وسط مسلمان در كاخ سفيد و 
مخالف سرسخت آن چيزى بودند كه به نظرشان «مخارج 
كنترل نشدة رفاهى» براى فقرا، اقليت ها و جوانان مى آمد. 
بسيارى از هواداران تى پارتى خود از خدمات اجتماعى، 
بيمه و برنامه هاى ويژه كهنه سربازان بهره مى برند و مايل به 
كاهش بودجه يا خصوصى سازى آن ها نيستند. همچنين 
حدود نيمى از فعاالن يا همدالن تى پارتى، محافظه كاران 
مسيحى اند كه ممنوعيت سقط جنين و نكوهش ازدواج 

همجنس گرايان دغدغه جدى شان است.
ــاى تى پارتى در  ــيم. دغدغه ه حاال كمى صادق باش
ــال ها را اگر جداى از دنياى سياست و در محفل  آن س
علوم اجتماعى نگاه كنيم ديگر فقط دغدغه گروهى از 
راستگرايان جمهوريخواه نيست. تقريبا به دغدغه همه 
خانواده هاى آمريكايى كه در حال تربيت فرزند هستند 
تبديل مى شود. نگرانى هايى كه با نوع نگاه دانشجويى و 

چپگرايانه تفاوت دارد.
ــت از ميراث اوباما  ــن نكته كليدى براى درك درس اي
ــال گذشته است. ميراثى كه برادران كخ هم (به  در 8 س
ــتند و  فرض صحت نظريه جين ماير) از آن مطلع هس
براى استفاده از شكاف ناشى از چنين ميراثى در جامعه 

آمريكايى براى اهداف خود سود خواهند برد.
حاال به ترامپ در انتخابات ماه نوامبر فكر كنيد. روبروى 
او بخشى از ميراث اوباما ايستاده است. هيالرى نخستين 
زنى كه براى رياست جمهورى اياالت متحده، خود را 
آماده مى كند. ترامپ ميليارد است و كلينتون سياستمدار. 
اين دو خانواده نيويوركى با هم دوستى قديمى دارند و 
ــركت پشت شركت افتتاح  ولى بر خالف ترامپ كه ش
كرده است، كلينتون ها تنها به تاسيس يك بنياد خيريه 
مبادرت كرده اند. بيناد آنها به روشى كه ماير معتقد است 
ــيدن به خواسته شان دنبال مى كند  برادران كخ براى رس
ــت. يادمان نرود كه نام كتاب جين ماير چه  نزديك اس
ــدا (Dark Money).  اصطالحى كه  بود...  پول ناپي
به اعانه هايى گفته مى شود كه به سازمان هاى غيرانتفاعى، 
ــت اندركار رفاه اجتماعى يا  خصوصا سازمان هاى دس
ــود. اين سازمان ها در  انجمن هاى اجتماعى داده مى ش
دريافت اعانه محدوديتى ندارند و مى توانند اين پول را 

براى تأثيرگذارى بر انتخابات استفاده كنند.
ــت. آمريكا از دغدغه هاى تى  ــاده اس نتيجه نهايى س
ــيده  ــى 2009 به دغدغه هاى خانوادگى 2016 رس پارت
ــت. يا اكنون ترامپ را انتخاب مى كند تا جواب آن  اس
دغدغه ها باشد و شكاف موجود در جامعه را ترميم كند 
ــت  و يا كلينتون را با ادامه راهى كه پول ناپيدا در سياس
آمريكا پيموده است. اما در اين صورت، ايستگاه بعدى 
در 2020 مى تواند يك راستگراى افراطى باشد. شايد پل 
رايان و يا ماركو ريبيو. شاد هم هر كس ديگرى كه ماير 

اعتقاد دارد برادران ُكخ معرفى كنند.

آيا ترامپ را بايد منجى آمريكا دانست
گفتگوى اختصاصى:

www.iranshahrnewsagency.com

دكتر مهدى آقازمانى - جامعه شناس

حاشيه نويسى روى كتاب تازه اى درباره انتخابات در آمريكا

خبرگزارى ايرانشهر
شما  هم مى توانيد رويدادهاى محلى 
خود را با هموطنانتان درميان بگذاريد
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در پيرامون ما:               اميرمنصور رنجبرنيا

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- پيروان ابو مسلم خراساني - بخش مياني دست

2- از مدل هاي اتوبوس - سر نيزه - روزنامه پر تيتراژ ژاپني
3- سائل - وسط - آزمون

4- بوي ماندگي - بافنده - شهر شيخ صفى
5- آرواره - چوب دستي پاسبانان - فرمان خودرو

6- ريشه درخت - پايتخت آلباني - فلز سرخ
7- مرغ سحر - قلوه - بي پايه

8- حركت زمين - كالم تعجب خانم ها - حرف دهان كجي 
- سرآمد

9- ابزار احتياطي - از حركات ژيمناستيك - باقلوا
10- نفس بلند - نگران - رگ گياه

11- حرف ندا - پافشاري و اصرار - تصديق روسي
12- پارتيشن - علم غيراكتسابي - بركت برنج

13- سوبسيد - جوهر خوشنويسي - معلق
14- آمار متوسط به ازاي هر نفر - از مركبات - آرزو

15- سود و فايده - محل كشف طال در قرن نوزده در 
داكوتاي جنوبي

عمودي:
1- قسم - سرخرگ - درخت تسبيح

2- شب دراز - از شهرهاي استان فارس - نامي كه يونانيان 
به داريوش شاه ايران داده بودند
3- بانگ - مادر فريدون - بهانه

4- خداي درويش - ذم - مجنون

5- دست ماليدن - ترنجبين - اصطالحي در ورزش كشتي 
- پول خرد هند

6- طاحونه - قرط
7- ثنا - مربي شاهزادگان - گونه برجسته

8- لباس اتاق عمل - حركت غير ارادي - آلونك - خون بها
9- لحظه كوتاه - فرودگاه پاريس - اثر اسكار وايلد

10- آشپز ضحاك - درمان
11- شگون - عدد منفي - حرف تعجب - الفباي موسيقي

12- برائت خواستن - عنقريب - درخت مورد
13- همسر يعقوب پيامبر - اثر دانيل استيل - بيسواد

14- درخت جوان - فيلم واقعي - اثر اميل زوال
15- دوازده تايي - تيغ سر تراشي - آتي

درخشش هنرمند ايرانى در تئاتر فنيكس 

ــخه جديد نمايش موزيكال «در بلندى ها» بزودى نس
ــپتامبر تا دوم   (IN THE HEIGHTS) از هفتم س
ــا به روى صحنه خواهد  ــر در تئاتر فنيكس آريزون اكتب
ــاس كتابى به همين  رفت. نمايش «در بلندى ها» بر اس
ــعارى از  ــيقى و اش ــام از «كيارا الگريا هيودز» و موس ن
ــود. «در بلندى  «لين مانوئل ميراندا» تنظيم و اجرا مى ش
ــتين بار در سال 2008 پس از نمايش در تئاتر  ها» نخس
مشهور برادوى نيويورك، نامزد سيزده جايزه جشنواره 
تونى (آنتوانت پرى) يكى از معتبرترين جوايز تئاتر در 
ــب چهار جايزه در  ــد كه موفق به كس اياالت متحده ش
ــيقى  بخش هاى بهترين نمايش موزيكال، بهترين موس
متن، بهترين طراحى رقص وبهترين تنظيم اركستراسيون 
  Grammyشد. «در بلندى ها» برنده ى جايزه ى معتبر
بعنوان بهترين آلبوم شوى موزيكال و برنده ى جايزه ى 
مشهور پوليتزر با عنوان بهترين درام شده است.  از 1999 
كه اين نمايش اول بار در دانشگاه Wesleyan بر روى 
ــهور آمريكا  صحنه رفت تاكنون بارها در تئاترهاى مش
اجرا شده و مورد استقبال فراوان مردم و منتقدين هنرى 
ــت. بر اساس بيانه اى كه چندى پيش از  قرار گرفته اس
سوى تهيه كننده و سازندگان كمپانى تئاتر فنيكس مستقر 
در آريزونا منتشر شده بود، بازيگر نقش اول «در بلندى 
ها» كه قرار است در فنيكس اجرا شود، «جك دى سزار» 
بازيگر ايتالياى تبار بود كه تهيه كننده و كارگردان نمايش 
ــدند و اكنون هنرمندى  ــكارى با وى منصرف ش از هم

ايرانى قرار است بعنوان هنرپيشه اصلى اين تئاتر، نقش 
آفرينى كند. 

«پاشا يامطهرى» هنرمنِد زاده ِى ايران قرار است تا در 
نقش كاراكتر اصلى نمايش «در بلندى ها» با نام «اوسنوى» 
(Usnavy) به ايفاى نقش بپردازد. اوسنوى مردى التين 
تبار از جمهورى دومنيكن است كه به نيويورك مهاجرت 
كرده و ماجراهاى گوناگونى را در آمريكا تجربه مى كند. 
ــتان در برخورد با زندگى آمريكايى، سعى  قهرمان داس
دارد تا هويت اصلى خود را نيز حفظ كند. نمايش «در 
بلندى ها» همراه با رقص و موزيك عمدتا هيپ-هاپ 

بومى التين اجرا مى شود. 
 

اهميت اصلى بازيگرى پاشا يامطهرى در اين نمايش 
ــت بلكه  او بعنوان يك  نه فقط دارا بودن نقش اول اس
هنرمند ايرانى در حضور كانديداهاى مشهور و سرشناس 
التين و آمريكايى تبار، براى ايفاى نقش اوسنوى انتخاب 
ــت و بايد در قالب يك مرد التين تبار در يك  شده اس

داستان و فضاى التين-آمريكايى به روى صحنه برود.
«تو بايد حرف بزنى، تو بايد قصه را به جلو ببرى، تو 
بايد بر روى من بيننده تاثير بگذارى در حاليكه تو يك 
مرد التين تبار نيستى» اين جمالتيست كه «ريكى ارايزا» 
ــردان هنرى «تياترو براوو» از كمپانى تئاتر فنيكس  كارگ
درباره ى پاشا يامطهرى مى گويد. ارايزا اضافه مى كند: 
ــيار  «براى من بعنوان يك كارگردان التين تبار، اين بس

ــت كه مخاطبان، نقش اصلى يك داستان  خطرناك اس
التين را از يك بازيگر غيرالتين ببينند اگر حس هويتى 
آن را درك نكنند. همه خواهند گفت: قهوه اى، قهوه اى 
است (اشاره به رنگ پوست مردم التين) و او يك سفيد 
ــا يامطهرى) و از قوم ما نيست. من بعنوان  ــت (پاش اس
ــنوى را يك  يك بيننده ى التين تبار از اينكه نقش اوس
غيرالتين بازى كند، احساس راحتى نميكنم. نمى خواهم 
استعداد پاشا را زيرسئوال ببرم يا استعدادش را تمسخر 
ــا رابطه  ــم اما اگر به اين نمايش بروم و با نقش پاش كن
برقرار نكنم، سالن را زودتر ترك خواهم كرد و به ديگر 
ــت كه به اين تئاتر نروند»؛  التين تباران هم خواهم گف
حرف هاى ريكى ارايزا، سختى كار پاشا يامطهرى را در 

نمايش «در بلندى ها» بيشتر نمايان مى كند.
مايكل برنارد كارگردان هنرى اين نسخه از نمايش «در 
ــت هنرمند بازيگر كه سيزده  بلندى ها» مى گويد: «بيس
ــار آفريقايى-آمريكايى و دو  نفر از آنها التين تبار، چه
ــت به عالوه ى «پاشا يامطهرى» كه نقش  نفر سفيدپوس
ــنوى، در اين نمايش ايفاى  اصلى نمايش، كاراكتر اوس

نقش خواهند كرد. 
ــپتامبر صبر  ــنبه هفتم س به اين ترتيب بايد تا چهارش
ــش احتمالى «پاشا يامطهرى» را در تئاتر  كنيم تا درخش
ــاهد باشيم. براى دستيابى به اطالعات بيشتر  فنيكس ش
درباره نمايش موزيكال «در بلندى ها» مى توانيد به وبگاه

 www.phoenixtheatre.com مراجعه فرماييد.

iranshahrnewsagency

Iranshahrnewsagancy
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در دنياى علم و پزشكى:

روش تازه  براى تشخيص زودهنگام پاركينسون

ويروس ها هم سحر خيز هستند

فناورى هاى جديد پزشكى در خدمت افراد فلج

محققان مى گويند كه موفق به كشف روشى براى 
شناسايى تغييرات در چشم شده اند كه ممكن است 
آن  شدن  عيان  از  قبل  را  پاركينسون  بيمارى  عالئم 

شناسايى كند.
 Acta Neuropathologica به گزارش مجله علمى
كالج  دانشگاه  دانشمندان   ،Communications
لندن مى گويند كه آزمايش هاى اوليه بر روى حيوانات 
و  ارزان  روشى  يافتن  به  است  ممكن  آزمايشگاهى 
بدون خون ريزى منتهى شود كه بيمارى پاركينسون 

را خيلى زود تشخيص دهد.
از هر پانصد نفر جميعت كره زمين يكى به بيمارى 

پاركينسون مبتال مى شود.
پروفسور فرانچسكا كورديرو، سرپرست اين گروه 
تحقيق مى گويد كه اين روش قابليت اين را دارد كه 
به انقالبى در تشخيص زودهنگام و درمان اين بيمارى 

بيانجامد.
«نتايج  است  افزوده  توضيح  در  كورديرو  پروفسور 
اين آزمايش ها به اين معنا است كه ما قادر خواهيم 
بود بيمارى را زودتر تشخيص دهيم و درمان را در 

مراحل خيلى اوليه شروع كنيم.»
عالئم بيمارى پاركينسون شل و سفت شدن عضالت، 
كند شدن حركت و در نتيجه كم شدن قدرت بيمار 
براى انجام كارهاى روزانه است. اما در حال حاضر 
هيچ روش عكس بردارى از مغز يا آزمايش قادر به 
تشخيص اين بيمارى نيست. با آنكه پاركينسون منجر 
به مرگ بيمار نمى شود،  اما عالئم آن در طول زمان 
بسيار شديدتر مى شود و قدرت زندگى عادى را از 

بيمار سلب مى كند.
دكتر آرتور روچ، مدير مركز تحقيقات پاركينسون 
تشخيص  براى  فورى  نياز  كه  مى گويد  بريتانيا 

زودهنگام و همينطور ارزان اين بيمارى وجود دارد.
به گفته دكتر روچ «با آنكه اين تحقيق تازه هنوز در 
مرحله بسيار ابتدايى است و بايد بر روى انسان ها هم 
امتحان شود تا موثر بودن آن ثابت شود،  اما مى تواند 
يك قدم بسيار موثر در راه تحقيقات بيشتر براى يافت 
درمان و همينطور كشف علت اين بيمارى باشد. به 
جاى آنكه فقط ما به پنهان كردن عالئم آن در بيمار 

بپردازيم.»

يافته ديگر اين تحقيق اين بود كه دانشمندان موفق به 
ساخت نسخه تازه اى از يك داروى ضد بيمارى قند 
شدند كه كمتر به سلول ها آسيب مى رساند. هرچند 
اين دارو هم بايد بر روى انسان ها آزمايش شود تا 

موثر بودن آن ثابت شود.

چه كسى گمان مى كرد كه زمان حمله ويروس ها به 
بدن در شدت بيمارى هاى ناشى از آن موثر باشد؟ اما 
حاال محققان دانشگاه كمبريج مى گويند كه ويروس ها 

صبح ها خطرناك ترند.
به گزارش وب سايت PNAS، كه مجموعه مقاالت 
آكادمى ملى علوم از اياالت متحده آمريكا را منتشر 
مى كند، اين تحقيق نشان مى دهد كه حمله ويروسى كه 
در صبح اتفاق بيافتد تا ده برابر شديدتر از همان حمله 

در ساعات ديگر شبانه روز خواهد بود.
حيوانات  روى  بر  تحقيق،  اين  نتايج  همچنين 
زمان  خوردن  هم  به  كه  مى دهد  نشان  آزمايشگاهى، 
يا  كار  زمان  تغيير  اثر  بر  است  ممكن  كه  خواب، 
پرواززدگى (جت لگ) پس از پروازهاى طوالنى دست 

دهد، بدن را در برابر ويروس ها ضعيف تر مى كند.
اين محققان مى گويند نتايج اين تحقيق ممكن است به 
روش هاى تازه اى براى پيشگيرى و مقابله از بيمار هاى 

واگيردار عمومى بيانجامد.
مثل  توليد  و  بقا  انگل ها،  يا  باكترى ها  خالف  بر 
مى كنند،  حمله  آن  به  كه  سلولى  به  كامال  ويروس ها 
بستگى دارد. به اين معنى كه آنها بايد كنترل سيستم 
اين  اما  بگيرند.  دست  در  را  سلول  داخل  عملكرد 

سلول ها در طول ساعات شبانه روز تغيير مى كنند.
پروفسور آك هيلش ردى، يكى از محققان اين گروه 
اين  عملكرد  دستگاه  تمام  به  دسترسى  كه  مى گويد 
سلول ها، به زمان نياز دارد. در غير اين صورت ممكن 
است كه در بدن دوام نياورند. يك عفونت كوچك كه 

در صبح شروع شود ممكن است به زودى همه بدن 
را فراگيرد.

براى  تازه  يافته  اين  كه  دارد  عقيده  آك هيلش  دكتر 
شايع  و  مسرى  عفونى  بيمارى هاى  موقع  به  كنترل 
مى تواند خيلى مفيد باشد. چرا كه فرد مبتال مى فهمد كه 
بايد صبح ها يا در طول روز با كسى تماس نداشته باشد 

يا تماس هايش را به حداقل برساند.
دكتر ريچل ادگار، يكى ديگر از محققان اين پروژه 
مى گويد كه يكى ديگر از داليل اهميت اين يافته اين 
است كه كاركنان شيفت شب يا كسانى كه خواب منظمى 
ندارند، مى فهمند كه بدنشان در برابر ويروس مقاومت 
دستورالعمل هاى  بقيه  از  بيشتر  بايد  و  دارد  كمترى 

پيشگيرانه را جدى بگيرند.

شركت نيسان با تكنولوژى جديد خود موتورى را 
معرفى كرده كه انقالبى در موتورهاى بنزينى محسوب 
مى شود و مى تواند برترى اينگونه موتورها را براى 

سال ها در زمينه حمل نقل حفظ كند.
به گزارش رويترز نيسان موتور جديدى را با ضريب 
تراكم متغيير طراحى كرده است كه به زودى براى اولين 
بار در برند اينفينتى زير مجموعه نيسان استفاده خواهد 
شد . اين موتور جديد چالشى براى موتورهاى ديزلى 
خواهد بود. هم اكنون به دليل رسوايى برخى خودرو 
سازان بزرگ از جمله فولكس واگن، اما اگر هاى فراوانى 

درباره موتورهاى ديزلى مطرح شده است.
شركت اينفينيتى برند لوكس شركت نيسان است.

سهام اصلى شركت نيسان هم در اختيار گروه رنو 
فرانسه است و احتماال به زودى اين موتور ها در گروه 
رنو نيسان به طور چشمگيرى استفاده خواهند شد و اين 
تكنولوژى از اين گروه به خودروسازان ديگر نيز نفوذ 

خواهد كرد.
تكنولوژى  از  جديد  موتور  اين  رويترز،  گزارش  به 
نسبت تراكم متغير(وى سى تى) استفاده مى كند. مهندسان 
نيسان مى گويند اين تكنولوژى اين امكان را به وجود 
مى آورد كه در هر لحظه موتور براى احتراق از نسبت 
تراكم مناسب استفاده كند. اين مساله عامل كليدى براى 
موتورهاى  همه  در  بهره ورى  و  قدرت  بين  انتخاب 
موجب  تكنولوژى  اين  مى شود.  محسوب  بنزينى 
مى شود موتورهاى جديد عملكرد موتورهاى بنزينى 
توربو شارژر را داشته و همزمان از قدرت و بهره ورى 
سوخت خودروهاى ديزلى برخوردار باشند. تا به امروز، 
موتورهاى بنزينى نتوانسته اند به اين سطح از عملكرد و 

بهره ورى برسند.
يكى از اصلى ترين برترى هاى موتورهاى ديزلى به 
بنزينى بهره ورى بيشتر اين موتور ها است كه سبب 
مى شود مصرف سوخت اين نوع موتور ها نسبت به 
موتور هاى بنزينى كمتر باشد . البته موتور هاى ديزلى در 
زمينه توليد برخى گاز هاى آالينده از جمله اكسيد هاى 
نيتروژن وضعيت بدترى نسبت به موتور هاى بنزينى 

دارند.
هم اكنون مشخص شده خودروهاى ديزلى در خودرو 
هاى سوارى بسيار بيشتر از چيزى كه قبال گفته مى شد 

محيط زيست را آلوده مى كنند.
سازمان  چند  و  تحقيقاتى  موسسه  چندين  داده هاى 
غير دولتى حكايت از آن دارد كه فولكس واگن يك 
تقلب بزرگ در زمينه محيط زيست انجام داده است. 
از  بيشتر  برابر  تا 15  شركت  اين  خودرو هاى  برخى 
سطح استاندارد آاليندگى در آمريكا اكسيد نيتروژن توليد 
مى كردند حال آنكه مهندسان فولكس واگن خودرو را 
طورى طراحى كرده بودند كه در زمان تست آلودگى 

ميزان آلودگى خودرو در حد استاندارد باشد.
به  تنها  مشكل  اين  داد  نشان  بيشتر  تحقيقات  البته 
خودرو هاى گروه فولكس واگن محدود نمى شود و 
بسيارى از خودرو سازان بزرگ در جهان هم با اين 

مشكل روبر هستند.
كينيچى تامونا، مهندس ارشد نيسان كه توسعه توليد 
«موتورهاى  مى گويد:  دارد،  برعهده  را  اينفينيتى  برند 
ديزلى موضوع داغ جهانى هستند. اما ما معتقديم موتور 
جديد ما حد اعالى موتور بنزينى است كه در طول 

زمان جايگزين موتورهاى ديزلى فعلى خواهد شد.»
به گزارش اتواكسپرس، شركت رنو نيسان قصد دارد 
اولين موتور كمپرسور بنزينى را روى يك خودروى 
توليد انبوه قرار دهد و اين گمانه زنى وجود دارد كه 
اين موتورها تا حد زيادى اعتماد به موتورهاى ديزلى را 

كاهش خواهند داد.
وك ت  توربو  ليترى  دو  موتور  اين  مى شود  گفته 
پيشرفته كارايى يك موتور و6 را با بهره ورى بسيار بهتر 
سوخت ارائه مى دهد و به عنوان پيشرفته ترين موتور 
درون سوزى كه تا به امروز ساخته شده شناخته مى شود. 
نيسان در نمايشگاه خودرويى پاريس در ماه آينده از اين 

موتور رونمايى خواهد كرد.
اينفينيتى اولين برند گروه رنو نيسان است كه از اين 
موتور جديد استفاده خواهد كرد و قصد دارد اين موتور 
چهار سيلندر را جايگزين موتور 3.5 ليترى و6 موجود 

روى خودروهايش كند.
كوچك سازى موتورها و استفاده از تكنولوژى تزريق 
مستقيم سوخت و حاال ضريب تراكم متغيير از راهكار 
موتور هاى  از  استفاده  سبب  همچنان  كه  است  هايى 

بنزينى به طور گسترده در خودروها خواهد شد .
صنعت  در  ميان مدت  راهكارهاى  از  يكى  هم اكنون 
خودرو جهان براى كاهش مصرف سوخت و گاز هاى 
اين  با   . است  كوچك  موتورهاى  از  استفاده  آالينده 
همه موتورهاى كوچك به تكنولوژى هاى بسيار جديد 
پاشش و فشرده سازى سوخت وابسته هستند كه تنها 
چند شركت در جهان داراى چنين دانشى هستند. البته 
برخى از كشورها استفاده از خودروهاى هيبريدى (برقى 
-بنزينى) را به عنوان راهكار ميان مدت انتخاب كرده اند.

راهكار بلند مدت صنعت خودرو در جهان استفاده از 
سوخت هيدروژن در خودروها است.

فعال تنها تويوتا موفق شده از سوخت هيدروژن به 
صورت محدود در يك مدل به صورت تجارى استفاده 

كند.
اين خودرو با يك باك پر هيدروژن خود قادر است 
502 كيلومتر را طى كند. قدرت موتور الكتريكى اين 
خودرو 152 اسب بخار است. در اين خودرو هيدروژن 
كه در مخازنى با فشار 70 مگا پاسكال (700 برابر فشار 
هوا) ذخيره شده به سمت واحد پيل سوختى حركت 
مى كند در اين واحد هيدروژن با اكسيژن هوا مخلوط 
مى شود و حاصل اين واكنش توليد آب و برق است. 
برق توسط موتور الكتريكى براى حركت دادن خودرو 
خارج  خودرو  اگزوز  از  هم  وآب  مى شود  مصرف 

مى شود.
البته به باور بسيارى تحليلگران طى 50 سال آينده به 
تدريج موتور هاى الكتريكى جايگزين موتورهاى درون 
سوز مانند موتور هاى بنزينى خواهند شد . حال چه اين 
شارژ  قابل  هاى  باطرى  از  را  خود  انرژى  موتورهاى 
بگيرند چه انرژى الكتريكى اينموتورها توسط پيل هاى 

سوختى با سوخت هيدروژن تامين شود.

خبرگزارى ايرانشهر
در سراسر جهان، همه فارسى زبانان شما را 

مى بينند

شناسايى 97 بخش جديد در مغز
يك نقشه تازه از مغز، نزديك به صد منطقه تازه در 
اين عضو حياتى بدن را براى نخستين بار نشان مى دهد.

مغز همانند يك گستره پر از چين و چروك است. اما 
در حقيقت مغز به سرزمين هاى نامرئى زيادى تقسيم 
شده است. هر كدام از اين بخش ها مسئول انجام كارى 
در مغز هستند. گروهى از اين عصب ها وقتى ما چهره 
آشنايى مى بينيم فعال مى شوند و به ياد ما مى آورند كه 
اين چهره را قبال كجا ديده ايم. گروهى ديگر در هنگام 
خواندن، گروهى در هنگام ديدن و گروهى هم مسئول 

حركات اعضاى مختلف بدن هستند.
به تازگى محققان نقشه تازه اى از مغز انسان را منتشر كردند 
كه به عقيده متخصصان نقطه عطفى در دانش عصب  شناسى 
به شمار مى آيد. اين نقشه نزديك به صد منطقه تازه در مغز را 

كه قبال شناسايى نشده بود، نشان مى دهد.
به گفته محققان از اين پس براى فهميدن هر جنبه اى 
كار مغز، مى توان به اين نقشه راهنما نگاه كرد. با اين نقشه 
مى توان جريان رشد كودكان را درك كرد و همينطور 
متوجه شد كه بيمارى هايى مانند آلزايمر با مغز چه مى كنند.
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به روايت تصوير :           

اندام ورزشكار محبوب شما چگونه است؟
حاال المپيك 2016 پايان يافته و صدها مدال آور، نتيجه 

زحمات خود را به خانه برده اند.
اما آنها بيكار ننشسته اند و بالفاصله فعاليت هاى ورزشى 
خود را از نو آغاز كرده اند. چه آنها كه مدال آوردند و 
چه آنها كه اميد دارند در توكيو 2020 مدال بياورند. همه 
بايد چهار سال آينده سخت بكوشند تا اندامى همچنان 

ورزشى و قوى داشته باشند.
اما راستى بدن يك ورزشكار چه شكلى است؟ در 
حالى كه ما عموما آنها را در لباس هاى ويژه ورزشى 
مى بينيم، حاال تعدادى از ورزشكاران بلند آوازه زن و مرد 

جهان در پروژه ESPN، فيگور خاص ورزشى خود را 
بدون لباس، به ثبت مى رسانند تا دقيقا به همين سوال 
پاسخ دهند كه درست در لحظه اى كه موفق به شكستن 
ركورد و يا گرفتن مدال شده اند، اندامشان چه شكلى 

داشته است.
 اين عكس ها نه براى مجالت مد است و نه هر ايده 
است.  ورزشى  كامال  عكس ها  اين  ديگرى .  پولساز 
برهنگى  نمايش  اينكه  از  پيش  نيز  اول  نگاه  در  حتى 
باشد، تجسم عضالت و ماهيچه هايى است كه منجر به 

قهرمانى مى شود.

مطلقا  پروژه،  اين  مى گويند   ESPN كنندگان  تهيه 
«ترويج لخت گرايى» نيست. چالش نگريستن به بدن 
درباره  كليشه اى  ديدگاه هاى  تغيير  براى  قدمى  است. 
اندام انسان از يكسو و فائق آمدن بر اين ترس هميشگى 
كه چرا آنها قهرمان مى شوند و ما نمى شويم از سوى 
ديگر. اين پروژه تالشى است براى نشان دادن آنكه همه 
اعضاى بدن يك قهرمان ورزشى بايد در راه قهرمانى، او 

را يارى كند.
برخى از اين تصاوير به صورت محدود منتشر شده 

است كه در زير مى بينيد.
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رايگان
FREEدر جنوب كاليفرنيا

مالك و مدير يك كلينيك ليزر پوست و مو كه بدون مجوز در 
شهر گلندل فعاليت مى كرد، به اتهام تعرض جنسى به يك زن 
28 ساله توسط پليس اين شهر دستگير شد. گلندل شهرى در 
حومه شرقى لس آنجلس است كه جمعيت كثيرى از ارامنه ايرانى 

آمريكايى در آن سكونت دارند.
به گزارش لس آنجلس تايمز، «على آنتونيو نوذر» 48 ساله، مالك 
يك كلينيك پوست و مو در خيابان برادوى شرقى شهر گلندل با 
شكايت خانم 28 ساله اى به اتهام لمس و رفتار نامناسب در هنگام 
فرآيند درمانى ليزر موهاى زايد بدن توسط پليس شهر گلندل 

دستگير شد.
اين اتفاق كه در 12 آگوست 2016 و پس از گذشت حدود 
يكماه از وقوع آن گزارش شده بود، باعث شد تا على آنتونيو نوذر، 
از يك ماه پيش از دستگيرى به شكل نامحسوس زير نظر پليس 
گلندل قرار بگيرد. در حقيقت حكم دستگيرى او در ماه جون 
امسال صادر شده بود. بر طبق اظهارات رابرت ويليام گروهبان 
پليس شهر گلندل، حدود يكسال پيش نيز خانمى 31 ساله طى 
گزارشى به پليس مدعى شده بود، على نوذر در هنگام عمليات 
برداشت موهاى زايد بدن، اندام تناسلى اش را به شكل نامناسبى 

لمس كرده است.
طى تحقيقات پليس گلندل، مشخص شد كه آقاى نوذر نه تنها 
هيچگونه مجوز پزشكى يا پرستارى ثبت شده ندارد بلكه از نام 

پزشك ديگرى براى انجام فعاليت هاى درمانى اش استفاده مى 
كند. برطبق اعالم دفتر دادستانى لس آنجلس كانتى در ماه جون 
گذشته، نوذر حداقل به يك مورد آزار جنسى  گذشته متهم شده 
و ضمن اينكه فعاليت پزشكى بدون مجوز درباره او نيز اثبات شده 
است. اينكه به چه دليل تا هفته گذشته على نوذر دستگير نشده 

بود، مبهم است.
به گفته رابرت ويليام گروهبان پليس گلندل، حادثه مشابه ديگرى 
درباره تعرض جنسى توسط نوذر در سال 2009 به دفتر دادستانى 
منطقه لس آنجلس كانتى گزارش شده بود كه بدليل كمبود مدارك 
براى ارايه اتهام عليه آقاى نوذر، پرونده مختومه شد و پى گيرى 

بعمل نيامد.
در بيشتر موارد، قربانيان آزار جنسى توسط على آنتونيو نوذر 
اظهار كرده اند كه وى در هنگام فرآيند درمان و رفع موهاى زايد 
بدن ايشان، آنها را به طرز نامناسبى لمس كرده و اندام آنان بويژه 
دستگاه تناسلى شان را ماليده و حتى در برخى موارد بدن آنها را 

بوسيده است.
عليرغم آزادى موقت على آنتونيو نوذر با قرار كفالت يكصدهزار 
دالرى، پليس انتظار دارد اتهامات بيشترى عليه وى وارد شود. 
پليس گلندل به تحقيقات خود در اين زمينه ادامه مى دهد و از همه 
كسانيكه در اين باره اطالعاتى دارند، خواسته است تا اطالعات 

خود را در اختيار پليس قرار دهند.

بازداشت پزشك قالبى ايرانى تبار به جرم 
آزار جنسى در حومه لس آنجلس


