ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که
میدانم خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که
این امپراتوری را برای پارسیها بنا کردم تو به این
پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفتهاست رشک مبر!!!...

305
رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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در صفحات دیگر:

بابا دستخوش!

کورش سلیمانی (زم)

صفحه ۲

️پوتین همین حاال هم جنگ را باخته است
کتابخانهریچاردنیکسوندریوربالیندا،
ارنجکانتی،پنجاهمینسالگشتسفر
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یادبود مسعود سپند
دوســتان و خانواده مسعود سپند از همه آشنایان مسعود دعوت مینمایند که در مجلسی که در شمال
کالیفرنیا با همکاری انجمن سخن و دوستان مسعود برگزار خواهد شد شرکت فرمایند.
محل برگزاری ؛ در روز یکشنبه  ۲۷مارس از ساعت دو تا شش بعد از ظهر خواهد بود.
به گزارش رضا معینی ،کوشنده فرهنگی پیکر مسعود سپند به تاریخ آدینه  ۴مارچ  ۲۰۲۲به آتش سپرده
شد .یادش با شعرهای نابش گرامی است و در وجدان جمعی ملت ایران همیشه ماندگار

Sunday, March 27 at 2 to 6 PN In FAZ Restaurant at MacArthur Park located at:
27 University Avenue Palo Alto CA. 94301
Free Parking is available: Tel: 0306-291 650

پذیرش پناهجویان جنگ زده اوکراینی
توسط اتحادیه اروپا

ریچارد نیکسون به چین را برگزار میکند
گردآوری مالی برای پائل کورتز عضو
شورای شهر لوس آنجلس و نقض
مقررات شهرداری

روز جهانی زن ،فرخنده و خجسته باد
دیوان عالی قضایی کالیفرنیا ،از دانشگاه
برکلی خواست ثبت نام را متوقف کند
افزایش بهای بنزین در جنوب کالیفرنیا
دعوت ایالن ماسک مدیرعامل شرکت

تسال از اتحادیه کارکنان اتوموبیل سازی

سند جنایت علیه بازماندگان هولوکاست

گزارش مئیر جاودان فر:
خوشــحالم که اتحادیه اروپا به اوکراینی ها پناه می
دهد .جهان برای بهتر شدن در حال تغییر است.
پس از هولوکاســت( یعنی پس از پیروزی متفقین بر
آلمان نازی و تســخیر اردوگاههای مرگ آلمان نازی
و آزاد سازی بازماندگان جنایت نازی ها ) بسیاری از
کشورها نمی خواستند بازماندگان یهودی را به عنوان
پناهنده بپذیرند.
آنها به شدت به پناهگاه نیاز داشتند.
 13000بازمانده یهودی در برگن بلسن ،یک ماه پس
از آزادی درگذشتند
ایرانشهر :بیوگرافی مختصر مئیر جاودانفرنشان می دهد
برخی مهاجرت و تبعید را به موفقیت تبدیل می کنند.
مئیــر جاودانفــر ( )Meir Javedanfar؛ یــک

روزنامهنگار اســرائیلی یهودی متولد ایران است .او
در ســال  ۱۹۸۷جمهوری اســامی ایران را ترک
کرد و اکنون در اسرائیل زندگی میکند .او در بخش
خارجی بیبیسی فارسی نیز به کار مشغول بودهاست.
او به همراه یوسی ملمان ،کتابی به نام ابوالهول اتمی
تهران :محمود احمدینژاد و کشور ایران نوشته است.
جاودانفر به زبانهای فارسی ،عبری ،انگلیسی ،اسپانیایی
و پرتغالی مسلط است.
جاودانفر هماکنون مدرس سیاســت معاصر ایران در
مرکز بینرشــتهای-هرتزلیا و مالک سایت دیده بان
ایران-اسرائیل اســت .او دارای فوق لیسانس روابط
بینالملل و مطالعات اســتراتژیک از دانشگاه لنکستر
بریتانیا است.

پیروزی تنیس باز اوکراینی بر تنیس باز روسی
در سایه تمرکز برای میهن
جمعه شــب  ۴مارچ  ،الینا سویتولینا قهرمان تنیس
اوکراینی در مســابقات اوپن مونتری ،رقیب روس
آناستازیا پوتاپووا را شکست داد.
سویتولینا متعهد شده است که تمام پول جایزه خود
را به ارتش اوکراین اهدا کند.
« من در یک مأموریت برای میهنم بودم .به همین
دلیل با تمرکز کامل بازی کردم .ســویتولینا گفت:
از همان ابتدا ،آماده بودم برای هر چیزی که برایم
پیش می آید.
به همین دلیل است که من اینجا هستم .به همین دلیل
است که برای میهنم بازی میکنم و تمام تالشم را
میکنم که از این پلتفرم بیشترین استفاده کنم و از

منابعم برای معرفی آن استفاده کنم
و سعی کنم مردم را برای پشتیبانی
از اوکراین دعوت کنم.
ایرانشــهر:دالوری و میهن پرستی
این ورزشکار اوکراینی را مقایسه
کنید با برخی از ورزشکاران وطنی
خودمان که جایزه اشان را به جای
آن که به ملت ایــران تقدیم کنند
آن را به رهبــر تبهکار و جنایتکار
جمهوری اسالمی تقدیم می کنند.

تفاوت میان ماه من تا ماه گردون از زمین تا آسمان است
زلنســکی  ،رییس جمهور اوکراین ،در جریان سخنرانی افتتاحیه خود در سال
 2019به قانونگذاران گفت« :من نمی خواهم عکســم در دفاتر شما باشد :رئیس
جمهور یک نماد ،یک بت یا یک پرتره نیست .به جای آن عکس های بچه هایتان
را آویــزان کنید و هر بار که می
خواهید تصمیمی بگیرید به آنها
نگاه کنید.
ایرانشــهر :این در حالی است
که عکســها و پرتره های دو ابر
جنایتکار تاریــخ ایران و جهان
زینت دیوارهای بی صدای پهنه
ایران زمین شده اند.

ketab1@ketab.com

وام های کرونا

تل
یاری بلاعوض از سوی دو
هم برای مستاجران و هم صاحبخانه ها
تل برای کسانی که
یاری بلاعوض از سوی دو
خ وام خانه خود داشته اند
تاخیر در پردات

424-385 -2981
مشاوره اولیه رایگان
کامیار روحانی
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کورش سلیمانی (زم)

تصویر هفته:

بابا دستخوش!

یواول نوح هراری

چندی پیش توی یکی از فروشــگاههای
ایرانی چشــمم به یه کتابی خورد به اسم

️پوتین همین حاال هم جنگ را باخته است

ترجمهی انصاف نیوز

«تولدی دیگر» ،و به حســاب اینکه این
کتاب یکی از اشعار فروغ فرخزاده ،هر چی
پول توی کیفم در جیبم داشتم دادم و اونو

خریدم .وقتی به خونه اومدم ملتفت شدم

شاهنامه هفتاد من کاغذیه از شجاعالدین

شفا که از این همه اسم توی دنیا فقط همین رو برای کتابش انتخاب کرده بود.

بهر حال بعد از اینکه خیلی عصبانی شــدم و حرفهایی زدم که نوشتنش رو در

اینجــا جایز نمیدونم  ،باری تصمیم گرفتم کتاب را پس بدم ولی پیش خودم
گفتم بهتره کتــاب رو اول بخونم بعد برم پس بدم .خالصه که چی بگم ...این
آقای محترم از همون صفحه اول کتابش شمشیر رو از رو بسته و هر چی که دل
تنگش خواسته با دلیل و مدرک فت و فراوون نثار مذاهب دنیا کرده و خالصه

هر چی که تا حاال این صدو بیست هزار تا پیغمبر رشته بودند این آقا پنبه کرده...

البته من ازش عصبانی نیســتم چونکه به پیغمبر محبوب من هیچ چیزی نگفته.

آخه میدونین اونوقتها که من مدرسه میرفتم وقتی که معلم سر کالس میآمد و
دفترش رو باز میکرد که درس بپرسه ،من که درس رو بلد نبودم دست به دامن

همه پیغمبرها میشــدم (چه رسمی و چه غیررسمی) و کلی نذر میکردم ولی
هیچکدوم اونها به دادم نرسیدن تا اینکه آخر بار دست به دامن حضرت جرجیس

شدم و با اونکه نذر کمی کرده بودم به دادم رسید و معلم از من درس نپرسید.

خدا رحم کرده که پیغمبرها کالکشــن ایجنسی ندارند وگرنه من و شما با این
بدهکاریهایی که برای نذرهامون باال آوردهایم ،نمیدونستیم چکار کنیم .بهر

حال داریم از موضوع صحبت خارج میشیم (اصال تقصیر شماست که هر چی

من مینویسم شما میخونید) .حرف از شجاعالدین شفا بود ،خالصه که این آقا
از دم پنبه همه پیغمبرها رو زده اونهم با دلیل و مدرک ولی این آقا حتی یک کلمه

خوب از این مذهبهای دنیا نگفته (حتی بدون دلیل و مدرک) و حاال که از ما
میخواد به اعتقادهامون کمی شک کنیم ،راستش من دارم به واقع بینی این آقا
کمی شک میکنم .از اون گذشته من نمیدونم که باید حرف صد و بیست هزار

پیغمبر رو باور کنیم و یا حرف این جناب مستطاب رو .اجازه بدید منهم یک نکته
از این جناب نکته بین بگم که این آقایی که بکلی منکر دین شده اسمش شجاع
الدینه ،یعنی چیزی رو که بهش اعتقاد نداره نصف اسمشه ولی از صرف دیگه
با اون بالیی که سر سلمان رشدی معروف اومد بعید نیست که این آقا پیه همه
این چیزها را از اول به تنش مالیده باشه و چونکه در افتادن با مذاهب دنیا چیز

شوخی برداری نیست پس بنابر این اسم شجاعالدین! برای این آقا اسم چندان

بیمسمایی هم نیست.
کاری بکن

کاری بکن ای هم وطن

شیدا کنون زندانی است

در دخمهای تاریک و تنگ

در چنگ مشتی جانی است
راه گریزی گر که هست

هم دردی و هم خوانی است

گر فرصتی از کف رود

او هم چو «زم» قربانی است

مقاله:
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کورش سلیمانی

کورش سلیمانی (زم) فوریه ۲۰۲۲

Kourosh454@gmail.com

با گذشــت کمتر از یک هفته از جنگ ،به نظر میرسد هر روز بیشتر از قبل
روشن میشود که والدیمیر پوتین به سمت یک شکست تاریخی پیش میرود.
او ممکن اســت در همه نبردها پیروز شود اما در جنگ شکست میخورد.
رویای پوتین برای بازســازی امپراتوری روسیه همیشه بر این دروغ استوار
بوده اســت که اوکراین یک ملت واقعی نیست و ساکنان کیف ،خارکف و
لویو مشتاق حکومت مسکو هســتند. .ام اوکراین ملتی با بیش از هزار سال
تاریخ است ،و کیف در زمانی که مسکو حتی یک روستا هم نبود ،یک کالن
شهر بزرگ بود .اما دیکتاتور روس آنقدر دروغ خود را تکرار کرده که ظاهرا ً
خودش هم آن را باور کرده است.
پوتین هنگام برنامهریزی برای حمله به اوکراین ،میتوانست روی بسیاری از
حقایق شناخته شده حساب کند .او میدانست که روسیه از نظر نظامی قوی
تر از اوکراین است .او میدانست که ناتو برای کمک به اوکراین نیرو اعزام
نخواهد کرد .او میدانســت که وابستگی اروپا به نفت و گاز روسیه باعث
میشود کشورهایی مانند آلمان در مورد اعمال تحریمهای شدید تردید کنند.
بر اساس این حقایق روشن ،برنامه او این بود که به شدت و سریع به اوکراین
ضربه بزند ،دولت آن را سرنگون کند و یک رژیم دست نشانده در کیف ایجاد
کند ،و تحریمهای غرب را ناکام بگذارد.
اما یک واقعیت ناشــناخته بزرگ در مورد این طرح وجود داشت .همانطور
ی و امریکا در افغانستان یاد گرفتند،
که آمریکاییها در عراق و سپس شورو 
فتح یک کشور بسیار آسان تر از حفظ آن است .پوتین میدانست که قدرت
تسخیر اوکراین را دارد .اما آیا مردم اوکراین هم رژیم دست نشانده مسکو را
میپذیرند؟ پوتین قمار کرد تا ببیند میتواند به نتیجه دلخواهش برسد پوتین
از یاد برد که در سال  ،۲۰۱۴مردم کریمه به سختی در برابر مهاجمان روسی
مقاومت کردند .چرا سال  ۲۰۲۲باید متفاوت باشد؟
هر روز که میگذرد ،آشــکارتر میشــود که قمار پوتین باخته است .مردم
اوکراین با تمام وجود مقاومت میکنند گرچه روزهای ســیاه زیادی در راه
است .روسها هنوز هم ممکن است کل اوکراین را فتح کنند .اما برای پیروزی
در جنگ باید اوکراین را نگه دارند و تنها در صورتی میتوانند این کار را انجام
دهند که مردم اوکراین به آنها اجازه دهند .بعید به نظر میرســد که این اتفاق
بیفتد.
هر تانک روسی که منهدم میشود و هر سرباز روسی کشته میشود ،شجاعت
اوکراینیها برای مقاومــت را افزایش میدهد .و هر کشــته اوکراینی نفرت
اوکراینیها را عمیق تر میکند .نفرت زشــت ترین احساسات است .اما برای
ملتهای تحت ســتم ،نفرت گنجی پنهان است .نفرت احساسی است که در
اعماق قلب دفن شده است و میتواند مقاومت را برای نسلها حفظ کند .پوتین
برای برقراری مجدد امپراتوری روســیه به پیروزی نسبت ًا بدون خونریزی نیاز
داشت که منجر به صلح نسبت ًا بی نفرت شود .اما با ریختن بیشتر و بیشتر خون

اوکراینیها او اطمینان حاصل میکند که رویای او هرگز محقق نخواهد شد .این
گورباچف نیست که نامش به عنوان نابود گر روسیه در گواهی مرگ این کشور
نوشته میشود ،بلکه این نام پوتین خواهد بود .گورباچفباعث شد روسها و
اوکراینیها احساس خواهر و برادری کنند .پوتین آنها را به دشمن تبدیل کرده
است و تضمین کرده است که ملت اوکراین از این پس خود را در مخالفت با
روسیه تعریف خواهد کرد.
ملتها در نهایت بر اســاس داستانها ســاخته میشوند .هر روز که میگذرد
داستانهای شکل دهنده به اوکراین بیشتر میشود ،اوکراینیها نه تنها در روزهای
تاریک پیش رو ،بلکه در دههها و نســلهای آینده هم این داستانها را تعریف
خواهند کرد .رئیسجمهوری که از فرار از پایتخت امتناع کرد و به امریکا گفت
که به راهی برای خروج از کشور نیاز ندارد سربازان جزیره مار که به یک
کشتی جنگی روسی گفتهاند “لعنت به خودت” .غیرنظامیانی که سعی کردند
تانکهای روسی را با نشستن در مسیرشان متوقف کنند .این چیزی است
که ملت اوکراین از آن ساخته شدهاند .در دراز مدت ،این داستانها بیشتر از
تانکها به حساب میآیند.
دیکتاتور روس باید ایــن را به خوبی بداند .او در کودکی با رژیم غذایی
حاوی داستانهایی درباره شجاعت روسها در محاصره لنینگراد بزرگ شد
و اکنون خواهان خلق داستانهایی مانند آن است ،اما خود را در نقش هیتلر
قرار داده است
متأسفانه این جنگ احتما ً
ال طوالنی خواهد بود .اما مهم ترین موضوع قب ً
ال
مورد توافق قرار گرفته است .چند روز گذشته به تمام جهان ثابت کرد که
اوکراین یک ملت واقعی است ،که اوکراینیها مردمی واقعی هستند و قطع ًا
نمیخواهند تحت یک امپراتوری جدید روسیه زندگی کنند .سوال اصلی که
باز مانده این است که چقدر طول میکشد تا این پیام به دیوارهای ضخیم
کرملین نفوذ کند.
داستانهای شجاعت اوکراینی نه تنها به اوکراینیها ،بلکه به کل جهان عزم
میدهد .آنها به دولتهای کشــورهای اروپایی ،به دولت آمریکا و حتی به
شــهروندان مظلوم روسیه شجاعت میدهند .اگر اوکراینیها جرأت داشته
باشند تانک را با دستان خالی متوقف کنند ،دولت آلمان میتواند جرأت کند
موشکهای ضدتانک به آنها بدهد ،دولت آمریکا میتواند جرأت کند روسیه
را با سوئیفت قطع کند ،و شهروندان روسیه میتوانند جرأت کنند مخالفت
خود را با این جنگ بیمعنا نشان دهند.
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درگذتش پانته آ بهرامی ،کارگردان ،نویسنده ،روزنامه نگار و عکاس

ایرانشهر :این اطالعیه از سوی بنیاد اســماعیل خویی که در آتالنتا جورجیا
فعالیت می کند به ایرانشهر رسید.
با کمال تاســف ایرانیان و به ویژه جامعه هنری ایران ،زنی هنرمند( کارگردان،
نویسنده،روزنامه نگار و عکاس) که با تمام وجود به هنر عشق می ورزید را از
دست داد او هنرش را برای نشان دادن درد های اجتماعی بکار می برد.
پانته آ بهرامی  ،فارغ التحصیل دانشگاه عالمه طباطبایی در ایران بود  .وی پس از
ترک ایران در دانشگاه دورتموند و کلن ادامه تحصیل داد و رساله دکترای خود
را در مورد «نقش زن و هویت زنانه در سینمای پیش و پس از انقالب» نگاشت.
اکثر فیلم های پانته آ به زبان آلمانی و بخش هایی از ۶فیلم

پخش شده اســت .در تلویزیون عمومی آلمان فیلم های کوتاه او به مسائل
اجتماعی و حقوق زنان می پردازد .او سه گانه ای در مورد سالهای سیاه ۶۰به
زبان فارسی ساخته ،اولین فیلم این سه گانه «از این فریاد تا آن فریاد» نام دارد،
محصول ســال ،۲۰۰۴و پرتره ای از یک زندانی سیاسی زن که این دوران
تاریخی را در نقاشی های کوچک ترسیم کرده است  ،می باشد  .دومین فیلم
این سه گانه «و من عاشقانه زیســته ام» نام دارد ،تولیدسال  ،۲۰۰۸نگاهی
اســت به ۵۰سال زندان سیاسی زنان .فیلم با استقبال خوبی روبرو شد و در
برنامه اکران بی بی سی نیز به نمایش درآمد .آخرین بخش این سه گانه «جوانه
اندوه» نام دارد که در سال ۲۰۱۵به پایان رسیده« .جوانه اندوه » مستندی است
متمرکز بر اعدام های دسته جمعی سال۶۷
پانته آ در مجموع ۲۰فیلم ســاخته که بسیاری از آنها در جشنواره های بین
المللی به نمایش درآمده .اولین فیلم او «به کسی تعلق ندارم» نام دارد ،درمورد
خشــونتی که سامان همســر زویا به کل خانواده روا می دارد ،و همه اعضا
خانواده ،یعنی همســرش دو کودک خردســال و خودش را می کشد .فیلم
«اســام ،هویتم یا علت گریزم» پرتره  ۵زن مسلمان در آلمان است با نگاهی
انتقادی به اسالم . .فیلم «بازی با آتش » کار دیگری از او در سال ۲۰۰۶است.
او پس از مهاجرت از آلمان به آمریکا در ســال ۲۰۰۷.دو فیلم دیگر به نام
«جنبش کارگری ایران» ،و «حقوق زنان ،حقوق بشــر است» در مورد جنبش
زنان ایران ساخت.
پانته آ در حال ساختن مستندی در مورد کنفدراسیون جهانی دانشجویان بود
که نیمه تمام ماند..
او در نیویورک زندگی می کرد و در کنار کار فیلم سازی و روزنامه نگاری به
تدریس زبان آلمانی در کالج برگن مشغول بود.
پانته آ چند بار سخنران بنیاد اسماعیل خویی در آتالنتا برای ارائه فیلم هایش
بود .او زنی مبارز ،مهربان و دوست داشتنی بود و از زمانی که برای اولین بار با
بنیاد اسماعیل خویی آشنا شد ،یار بنیاد باقی ماند..متاسفانه او در روز اول مارچ
 2022به دنبال مدتی طوالنی مبارزه با بیماری سرطان ترکمان کرد .یادش گرامی
و مانا است و راهش پر رهرو
بنیاد اسماعیل خویی

جاوید خمینی
تقدیم به محضر پاک تمام آنانی که در ماه دیدنش…
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد
اگرهیتلر نبود ،امروز آنجال مرکل صدر اعظم المان نميشد.
در جهان چه بسا بسیار اتفاق افتاده دیوانگان تاریخ ساز شده اند
در طول تاریخ زیاد داشته ایم همان طور که شاه ایران نابغه ي سیاسی و وطن
پرست قرن بوده خمینی هم بزرگترین پدیده بیداری قرن شد .
اگر چه دیر آمد اما با زنگ بیداری آمد.
پیرمردی به اسم خمینی بزرگترین چراغ های روشنفکری را نه تنها درایران و
خاورمیانه ،بلکه در جهان روشن نمود .
خمینی به تنهایی توانست نه فقط تمامیت اسالم را زیر سوال ببرد بلکه فاتحه
تمام ادیان را هم بخواند.
وی با نهضت خود آنچنان بیداری در جهان بوجود آورد که امروزه کمتر کسی
را میتوان پیدا نمود که دین گریز نشده باشد!
اگر چه بعید نیست گروهک هایی چون داعش و طالبان دست نشانده امریکا و
صهیونیسم جهانی باشد ،اما از دل تفکرات خمینی بیرون آمده اند.
وی به تنهایی موفق شد تمام دست آورد های اسالم  ۱۴۰۰ساله را نابود کند
و رنسانس ملی مذهبی را پایه گذاری نماید.
انقالب  ۱۳۵۷یک نعمت بزرگ تاریخی برای مردم ایران بود ،اگر چه با ویرانی
مملکت ایران مواجه شــد اما بنیان مذاهب را از بیخ کند و یک تنه ترمیناتور
ادیان بود.
وی به تنهایی منجر به ایجاد یک روشنگری تاریخی و گریز از بن بست جهالت
دینی شد.
خمینی برای کشور ما یک ضرورت تاریخی محض به معنای فلسفی آن بود.
فلســفی از این جهت که به توده مردم یاد داد برای هر چیزی در پی منطق و
استدالل آن باشند.
خمینی تبدیل به فاکتوری شد که مردم را به تفکر وپرسش وا داشت...
از این رو ترجیح دادند قران را فقط با صوت زیبا و فریبای عبدالباســط گوش
نکنند و کمی هم به معانی فارسی آیات بپردازند.
این شد که تازه فهمیدند دین اسالم بیشتر دین قتال ،جنگ ،غنیمت ،اسیر ،جزیه،
سر ودست بریدن ،قصاص ،کتک زدن زنان و مجوز تجاوز به انسانهای مظلومی
بنام کنیز …
فهمیدند شهوت رانی حتی با دختران شیرخواره قصه هایی کودکانه نبوده بلکه
واقعیت های غیر قابل انکار از دین مبین اسالم عربی و محمدی است.
اگر رژیم قبلی ادامه داشت ،بسیاری از جوانان ما هنوز با نهایت اخالص منتظر
اعتکاف ماه رجب و نوحه خوانی های محرم بودند ،در حالیکه امروز این مراسم
مذهبی وسیله تفریح و ســرگرمی آنها گردیده و بیش از90درصد مردم ایران
گریزان از این مراسم و جریانات شده اند.

خمینی کمک بزرگی به آگاهی مردم ایران و جهان کرد تاچهره عریان و واقعی
اسالم در بهترین شکل ممکن بر همگان آشکار گردد .
خمینی یک نعمت بــی مثالی بود که به مردم آموخت هر گنبد و بارگاهی را
قدسی نپندارند.
خمینی یک صفحه از تاریخ ایران بود اما کتابی قطور شد برای شناخت جهان
بینی اسالمی و دموکراسی دینی و آزادی بیان و همچنین اقتصاد اسالمی که طبق
فرمایش ایشان مال خر بود.
او ایران را زمانی در دست گرفت که پول ایران یعنی ریال جزء پنج ارز رایج
و قابل معامله در بازار جهانی بود .
حال اینکه خود پهلوی این پول را نه از درون چاه بلکه از اقتصاد مفلوکی به نام
لجنزار قاجار تحویل گرفت.
تا آنجا که ســفر برای ایرانیان تنها با در دست داشتن شناسنامه شیروخورشید
نشــان ،بدون نیاز به پاســپورت و ویزا منهای چند کشور کمونیستی به تمام
کشورها ممکن بود.
و اینک ریال اولین پول بی ارزش دنیا و برابر با کاغذ توالت هست.
پهلوی صنعت خورو سازی را به ایران آورد و یک خودروی خانوادگی سیتروئن
را به قیمت کمتر از 3هزار تومان در اختیار عموم مردم قرار داد.
وحال اینکه در سال 1400با گذشت فقط چهل سال پولی که با آن میتوانستی
یک خودرو خریداری کنید ،فقط میتوان یک لیتر بنزین معمولی خرید.
وجود خمینی برکتی بود برای مردم نادانی که در ماه دیدندش و برای کسانی
که شعار روح منی خمینی سر دادند ،اما در واقع فاجعه ای بود برای بقیه و لکه
ننگی بر دامن بشریت.
خمینی مفهوم نه شــرقی نه غربی ،مفهوم شعار اســتقالل آزادی بود و درک
معجونی به اسم جمهوری اسالمی ،خمینی تفسیر رأفت اسالمی بود .
خمینی اگر چه برای ایرانیان و بخشی از جهان طناب داری بود  ،اما تبدیل به
شالقی برای روشنگری شد .
خمینی برای فرزندان و نسل های بعدی ایران چراغی پر فروغ روشن نمود که
بزرگترین اندیشمندان ایران نتوانستند همانندش باشند.
خمینی به تنهایی تبدیل به دهها هزار کتاب نانوشته پیرامون روشنفکری و روشن
بینی گردید!
مــردم ایران با آن اعتقادات مذهبی ،اختالس ها و کاپیتوالســیون آخوندی و
رانت های اسالمی را به چشم نمی دیدند و باورکردن این معجون های اسالمی
برایشان سخت بود
باور پذیری خمینی گره کوری بود که به دستان خودش باز شد.
برایم هیچ فرق نمیکند از این مقاله خوشتان بیاید یا نه .
ولی من خوشــحالم زیرا چه بخواهیم وچه نخواهیم  ،فرزندان ما در چند سال
آینده دنیایی بدون تفکرات خمینیسم و اسالمی تجربه خواهند نمود...

کتاب شاه کشتار نکرد
انتشارات کانال یک ،چاپ شرکت کتاب
دکتر صادق زیبا کالم
کمتــر رویداد مهم سیاســی
را میتــوان در تاریخ معاصر
ایران ســراغ گرفــت که به
اندازه انقالب اســامی مورد
تحریف قرار گرفته باشد .چه
از ســوی موافقیــن و چه از
ســوی مخالفین آن .موافقین،
لبــاس ایدئولوژیکی که بعد
از انقالب حاکــم گردید را
بر تــن آن کردهاند و به جای
واقعیتهای انقــاب صرف ًا
باورهای ایدئولوژیکشان را
تبلیغ میکنند .در نقطه مقابل،
مخالفین انقــاب قرار دارند.
صف گســتردهای از ایرانیان
که بواســطه کدورتشان از
عملکرد نظام اســامی بجز بغض و کینه هیچ روایــت دیگری از انقالب ندارند .از
جمله نکاتی که از جانب هر دو طرف مورد تحریف قرار گرفته عملکرد محمدرضا
شاه پهلوی در  ۳۷سال سلطنتش باالخص رفتار وی در دوران انقالب میباشد .ج.ا
او را دیکتاتوری وابســته به غرب و مزدوری بیش نمیداند که نه تنها هیچ گامی در
جهت پیشــرفت و ترقی کشورش برنداشت بلکه وقتی هم که با اعتراضات مردمش
روبرو شد تا آنجا که میتوانست به دستور اربابانش یعنی غربیها در برابر مردم ایستاد
و کشتار نمود .و زمانی هم که دید سرکوب دیگر فایدهایی ندارد از کشور گریخت.
مخالفین انقالب برعکس او را رهبری وطنپرست ،مستقل و ترقیخواه میدانند که
تا میتوانســت به کشــورش خدمت کرد .و وقتی هم که با مخالفت آنان (از روی
ناآگاهی و توطئه غربیها) روبرو شــد ،حاضر به کشــتار مردمش نشده و از قدرت
کنارهگیری مینماید .کتاب سعی کرده در ورای حب و بعضها و تئوریهای توطئه
رایج میان ایرانیها ،نگاه واقعبینانهتری به محمدرضا شاه پهلوی انداخته و نشان دهد
او نه اهریمنی بود که ج.ا از وی ساخته ،و نه فرشته و بتی که مخالفین انقالب از وی
ترسیم کردهاند.
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کتابخانه ریچارد نیکسون در يوربالیندا ،ارنج کانتی ،پنجاهمین
سالگشت سفر ریچارد نیکسون به چین را برگزار میکند

213-573-9635

در شــرایطی که روسیه ،اوکراین را مورد پورش و اشغال قرار داده ،برگزاری
چنین مراســمی با حضور سفیر چین در آمریکا ،نشــانه آن است که چگونه
دیپلماسی توانست بر ایدئولوژی آن روزگار چین ،راهی برای گسترش روابط
سیاسی بین آمریکا و چین باز کند و چین نیز با پایان دادن به دشمنی آشتیناپذیر
با آمریکا با آمریکا راه خود را به اقتصاد جهانی گشود و امروزه شاهد شکوفایی
غنی اقتصادی چین هستیم.
در مراسمی که روز گذشته برگزار شد ،سفیر چین در آمریکا با حضور در میان
 ۳۰۰آمریکایی چینی تبار ســخنرانی کرد در میان حاضران میتوان به استفان
روی سفیر پیشین آمریکا در چین و ایلین چاو وزیر بازرگانی دوران ترامپ که
همسر میچ مکائل نیز هست اشاره کرد.

گردآوری مالی برای پائل کورتز عضو شورای شهر
لوس آنجلس و نقض مقررات شهرداری
امروز اعالم شد برگزاری گردآوری مالی برای پائل کورتز عضو شورای شهر
لوس آنجلس ،از ســوی جیل بنکز هاپکینز عضو کمیسیون اداره آب و برق
لوس انجلس ،نقض قوانین و مقررات شهرداری لوس آنجلس است.
در این گزارش آمده اســت که در  ۱۱اکتبر  ،۲۰۲۱جیل بنکز با فرستادن
ایمیــل انبوه به مردم برای حضور در گــردآوری مالی در  ۲۳اکتبر در خانه
مسکونی خودش در شرمن اوکس برای پائل کورتز ،با دعوت رسمی به نقض
مقررات شهرداری پرداخته است.
پارک اسکلتون ،مشاور کارزار انتخاباتی پائل کورتز ،انتخاب خانه مسکونی
جیل بنکز هاپکینز نادرســت بوده و  ۸۰۰۰دالری که گردآوری شده را به
دهندگان پول برگردانده است.

شنبه ۱۲ ،مارس ،۲۰۲۲
ساعت  ۱۱صبح بهوقت
غرب آمریکا ،در کنار هم
زندگی پُربار دکتر فضلاهلل
روحانیراقدرمیگذاریم.
حضورتان تسالست...
نشانی فضای زوم:
https://us02web.zoom.us/j/810379
04927?pwd=KzJWeXYxb0tHeFY
2TGZFYk81bGVtZz09

Meeting ID: 810 3790 4927
Passcode: 534613
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در کانون خبر:

روز جهانی زن ،فرخنده و خجسته باد
در ماه مارچ که بزرگداشت روز زن نیز در آغاز
هفته دوم آن قرار دارد ،شماری از قانون گذاران
مجلس نمایندگان ایالــت کالیفرنیا الیحهای به
مجلس ارائه نموده اند که درخواست مینماید نام
بیش از  ۱۰۰محل در ایالت کالیفرنیا که در آن
واژه اسکووا ()Squawقرار دارد تغییر یابد زیرا
این محلها که در گذشــته محل زندگی بومیان
آمریکا بوده و واژهای تحقیرآمیز برای زنان بومی
را بردارند .زیرا این واژه که با  Sآغاز میشــود
بسیار توهینامیز است.
در الیحه  AS2022که از سوی کریستینا گارسیا
و جیمز راموس در ماه فوریه ارائه شــده است
درخواست برداشتن  Squawاز نام این محلها
شده و در صورت تصویب ،رهبران محلی  ۶ماه
برای ارائه نامهای تازه وقت خواهند داشت تا این
نامها تا اول ژانویه  ۲۰۲۴تغییر یابد.

دیوان عالی قضایی کالیفرنیا ،از دانشگاه برکلی
خواست ثبت نام را متوقف کند
دیوان عالی قضایی کالیفرنیا ،از دانشگاه برکلی خواست تا ثبت
نام در دانشگاه را متوقف کندو رای دادگاه پایین تر را تایید کرد,
دادگاه پایین تر شمار دانشــجویان را بنابر اندازه محیط دانشگاه
محدود و متوقف کرده بود.
پیش از این دســتور ،دانشــگاه برکلی اعالم کرده بود که شماره
دانشــجویان در فصل پایین را به یک سوم یعنی  ۳۰۵۰دانشجو
کاهش خواهد داد.
پس از تصمیم دیوان عالی قضایی ،دانشــگاه برکلی اعالم نمود
که در نظر دارد به بیش از  ۱۵۰۰دانشــجو اجازه دهد که یا در
کالسهای آنالین شرکت نمایند و یا تا ترم بهاره به عقب بیاندازند
و در ژآنویه  ۲۰۲۳وارد دانشگاه شوند.

افزایش بهای بنزین در جنوب کالیفرنیا

Iranian InformationCenter

08Global.net
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شرکت اتوموبیلرانی  AAAاعالم کرد که با افزایش  ۸سنت برای
هر گالن بنزین برای نخستین بار بهای هر گالن بنزین بدون سرب ناگفته نماند که فروشندگان و توزیع کنندگان بنزین ،موضوع حمله
معمولی در لوس آنجلس و النگ بیچ به باالی  ۵/۱دالر رســیده
روســیه به اوکراین و باال رفتن بهای هر بشــکه نفت خام اعالم
است.
از
بیشتر
سنت
۱۹
آنجلس،
لوس
در
بنزین
گالن
هر
بهای
اکنون
هم
مینمایند و از افزایش  ۱۷درصدی بهای بینالمللی نفت ســخن
هفته گذشته و  ۳۰سنت باالتر از بهای بنزین در ماه گذشته است.
میگویند در حالی که بنزینی که در کالیفرنیا ارائه میشود در ماههای
دیگر کانتیهای جنوب کالیفرنیا مانند ارنج ،ریورســاید ،ســن
برناردینو ،سن دیه گو و ونچورا همواره رکورد باالی  ۵دالر را به بسیار دور خریداری و تصفیه شده است.
طور نوسانی شکسته و دوباره به زیر  ۵دالر بازگشته است.
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مقاله:
به مناسبت اهدای جوایز اسکار امسال ۲۷,مارچ ۲۰۲۲
نوشتار داریوش فاخری ،ما را به یاد برخی از فرزانگان عل م و دانش و هنر در دوران آلمان نازی که با آن دستگاه خونخوار و جبار همکاری می کردند می اندازد که پس از فروپاشی آن پشیمان شدند که چه سود .این درست است که باید
پی جوی دانش بود و آفریننده هنر اما نه به هر قیمتی و آن هم در خدمت حکومت های تبهکار و ستمگر و ایدئولوژی های منحط و ارتجاعی.
ایرانشهر مقدم قلم به دستان موافق و مخالف را گرامی می دارد.
بیژن خلیلی

دستان نااهل
در حریم ما

نقد و بررسی دو فیلمنامه از آقای اصغر فرهادی
فیلم اول
«درباره الی»

 -۸آبروی الی برای ســپیده مهم بود و دلیل دخالت تحصیلکردها آنگونه که هم ندارد پرستاری کنه؟»
ســپیده میگوید « :دیگه نامزدش را دوست نداشــت» بود نه شناخت «الی» یا یا به امام حسین قسم میخورد.
«نامزدش» (که حتی اسم او را نمی دانستند) .آنها بدون یک برنامه ریزی دقیق و
آمادگی فقط زیبایی دریا را دیدند.
شــخصیت راضیه نماینده روسای جمهور گذشــته ایران ،از جمله خاتمی و
مامورین مسئول هم  ،افراد این گروه را به باد تمسخر میگیرند که چطور کسی را رفسنجانی ،یا موسوی جنبش سبز ،و کروبی است (.وقتی وظیفه نگهداری پدر
که چیزی درباره اش نمی دانند را با خود به سفر آورده و آنان را ترک میکنند .نادر را به راضیه میســپارند  ،زیر بار این کار کمرش میشکند ،و او را به تخت
نعش ایرانی که به این تحصیلکردها اعتماد کرده بود را هم نامزدش در سردخانه قفل میکند که با واکنش شدید نادر روبرو می شود) .در چنین شرایطی  ،جالب
شناسایی میکند نه گروه.
است که راضیه می گوید « :من از اینجا میرم ولی الاقل اجازه بدین شوهرم بیاد
 -۹در روایت آقای فرهادی با آنکه سپیده زنی توانا  ،جذاب ،سرزنده ،و دارای به جای من کار کنه» .
قدرت رهبری اســت ولی تماشاچی با پشیمانی و درماندگی دلخراش این زن
روبرو میشود که میگوید « :کاشکی گذاشته بودم بره»
با آنکه راضیه از تهمت دزدی که به او میخورد برآشفته می شود و می کوشد
 -۱۰برای نشان دادن ورود و نفوذ عقیده غیر اجنبی در میان این تحصیلکردها  ،ثابت کند پول ندزدیده  ،اما آقای فرهادی بعدا او را هم دروغگو و آب زیرکاه
امیر به سپیده (رهبر گروه) « :تو مادر یا خواهر احمدی؟» احمد پاسخ میدهد  :نشان میدهد.
«من گفتم دعوتش کن».
حجت
این پیامهای سابلیمینال فراوانند و در نهایت ،آقای فرهادی استدالل میکند که نماینده بسیجی ها ,اسالم ناب محمدی ها و گروه آقای خامنه ای
«یک پایان تلخ بهتر از تلخی بیپایان است»
این یک فراخوانی است ،جایی که دریای عظیم وسیله نقلیه این تحصیلکردهای حجت نماینده کسانی در رژیم است که از زور برای پیروزی در بحث استفاده
ســکوالر را به بیرون تف کرده و آنان مذبوحانه در حال فشار دادن برای بیرون می کنند.
آوردن این وسیله در گل مانده شان هستند.
«حجت» به معنی برها ِن قاط ِع و ظاهرأ غیرقابلانکار نشــان دارد که مخاطب را
حجت از محوریترین اصول اندیشهٔ شیع ٔه امامی بهویژه در موضوع
و به این ترتیب,آقای فرهادی این پایان نامه را به آقای خامنه ای و بسیجی های قانع میکندّ .
حکومت ارائه داده و با آنان وارد یک معامله پایاپای میشود.
تاریخ انسان ،فرد شاخص و
امامت اســت .به این مفهوم که در هر دورهای از
ِ
منحصربهفردی وجود دارد که نشانه و گواهی از سوی خداست .چنین فردی یا
فیلم دوم
پیامبر یا وصی پیامبر است.
«یک جدایی «
یا
«جدایی نادر و سیمین «

در این فیلمنامه ،شــخصیت کینه توز و پرخاشــگر او معتقد به قرآن به عنوان
حجت نهایی است .از شخصیت حجت برای نشان دادن عضله حامی آخوندها
و حکومت دینی در ایران امروز استفاده می شود.
حجت قرآن بدســت به مدرسه دختر نادر می رود تا از معلم برای گواهی اش
شهادت بگیرد اما وقتی طلب طلبکاران به میان میاید زنش را مجبور میکند که
قسم دروغ بخورد .توجه کنید به قتلهای زنجیره ای که اسالمیون ناب محمدی
(حجت ها) در دوران ریاســت جمهوری آقای خاتمی صورت دادند و او باید
صورت این حکومت در دنیا باشد
در عین حال ،حجت فکر میکند که تمام دنیا علیه او هستند .بسیاری از رهبران
اسالمی بنیادگرای کنونی ایران نیز این نظریه بدبینانه را تعمیم می دهند که دنیا
به دنبال آنها و با آنها بد است.
.
حجت مردی زحمتکش و قربانی بی عدالتی در جامعه معرفی میشود که میخواهد
حقش را بگیرد ،میگوید »:من قب ً
ال توی دادگاهها رفتم ...سرمو کاله گذاشتن...
پولمو خوردن ...آخر سر هم رای به نفع صاحب کارم دادن». ...
اما این آدم حق جو در حقیقت به دنبال انتقام جویی ست .به مدرسۀ ترمه میرود،
معلمها را تهدید میکند و میگوید« :باالخره تو که از اینجا بیرون میای!» یعنی من
بیرون انتقامم را از تو میگیرم!

فیلمنامه پرتنش «درباره الی» پر از پیامهای ســمبولیک برای نشان دادن الیه
زیرینی این فیلم است.
داستان فیلم نه درباره الی  ،و نه درباره گذراندن تعطیالت  ۳روزه چند خانواده
جوان دانشجوي سابق دانشكده حقوق براي تفريح به شمال کشور بلکه درباره
سپیده و دوستانش است.
بگذارید سمبل های این داستان غیر ابتکاری و پرورش یافته در این فیلم پر سر
و صدا را بررسی کنیم.
دانشجويان ســابق دانشكده حقوق ،نمای تحصیلکردگان سکوالر و گروه غیر
مذهبی درگیر انقالب هستند که برای احقاق حقوق ملت  ،همراه انقالب شدند.
سپیده (گلشیفته فراهانی) رهبر و سازمان دهنده این گروه است .سپیده ،رییس
گروه  ،ســعی دارد که به درخواست احمد را با الی آشنا کرده تا با هم ازدواج
کنند.
احمد (شهاب حسینی) که پس از ســالها زندگی در آلمان به ایران بازگشته
نماینده تزریق افکار غیر ایرانی و خارجی در این فعالیت هاست.
«اِلی» (ترانه علیدوستی) نماینده توده ملت است.
دریا سمبل وظیفه عظیم و دشوارگرداندن امور ایران پس از انقالب است.
«بچه ها» آینده ایرانند.
شروع داستان این گروه تحصیلکرده سرمست از پیروزی انقالب را نشان میدهد
که با هلهله و شادی در درون تونل تاریک ،دنیای دوران سیاه گذشته را پشت
سر میگذرانند و به روزهای روشن بعد از تونل می رسند که مردم کنار جاده ها
پیک نیک کرده و خوشحالند.
پیام آقای فرهادی از اینجا شروع میشود.
هیچکدام از این حقوقدانان و تحصیلکردهان و حتی رهبر و سازمان دهنده گروه
(سپیده) غیر از اسم کوچک «الی» چیزی از «الی» نمی دانند.
«الی» به دعوت ســپیده  ،از راه کنجکاوی به همراه دیگران به این سفر آمده و
در تماس با مادر بيمار و پيرش در تهران  ،اصرار دارد كسي نفهمد او به شمال
آمده و قول مي دهد كه فردا برگردد .همزمان  ،نامزدش (نقطه پیوند او به خارج
از این گروه ) با او تماس میگیرد و او جوابی نداده و حواسش را به صحبت با
احمد مشغول میکند که می گوید « :پایانی تلخ بهتر از یک تلخی بی پایان است».
نمونه هایی از بی کفایتی و تخطئه این تحصیل کرده ها در یک ســری ندانم
کاریها توسط سمبلهایی که کم هم نیستند.
 -۱آنها به وياليي مي رسند كه سپيده از تهران رزرو كرده اما زن روستايي متولي
آنجا مي گويد كه فقط يك شــب مي توانند در ويال بمانند ،چون صاحب ويال
برخواهد گشت و اين را پيشاپيش به سپيده نيز گفته بوده اما سپيده راستش را به
جمع نگفته تا سفر به هم نخورد.
در نهايت پيرزن وياليي نيمه متروك در ساحل را در اختيار آنان مي گذارد كه
فاقد بسياري امكانات است.
 -۲سپيده به دروغ به آن زن مي گويد كه احمد و «الی» تازه ازدواج كرده اند و
به ماه عسل آمده اند.
آنان به اجبار و با سرخوشــي و با وصله پینه های موقتی  ،ويال را آماده اقامت
چند روزه شان مي كنند ( بازسازی ایران پس از انقالب) .لحظههایی مانند نحوه
دردناک شدن دست شــهره (مریال زارعی) روی تیرک خانه نشان میدهد که
آمادگی مقابله با تختههای خرد شده و میخهای بیرون زده معمولی را هم ندارند.
 -۳آقای فرهادی واکنش پســر میزبان ( یکی دیگر از ســمبل های بکار رفته
بــرای ایران آینده) را تنها با نگاهــی در واكنش به رقص احمقانه یکی از این
تحصیلکردهان الابالی نشان می دهد!
 -۴در صحنه ای دیگر وظیفه مواظبت از بچه ها را به «الی» میسپارند و به بازی
والیبال مشغول می شوند.برای نجات بچه دست به دامن کسانی میشوند که مجهز
ترند ( نیروی بر سر کار)
« -۵الی « از این گروه َســر میخورد .آنها هم کامال او را از خودشان نمیدانند.
علیرغــم رابطه منجمد و تلخ به نظر بی پایانی که با نامزدش دارد  ،جوکها و
حرفهای خودمانی این گروه غریبه به «الی» میفهماند که نمیتواند با آنها جوش
بخورد.
صبح فردا ،الي قصد بازگشت به تهران را دارد اما سپیده سعی میکند او را بهر
طریقی منصرف کند.
 -۶نگرانی های «الی» را هم نامزد و هم ســپیده نادیده گرفته اند .این نادانی به
موقعیتی تراژیک منتهی و «الی» ناپدید میشود  ،دیگر» ایرانی» برای این گروه بی
کفایت و ناپخته وجود ندارد.
 -۷الی ناپدید میشود.تنش های داخلی اوج میگیرند .افراد گروه انگشت اتهام
بســوی یکدیگر نشانه رفته  ،در پی خشم و وحشت هر کدام دیگری را مقصر
میداند .سپیده از رهبری خلع شده و حاال به صورت جمعی تصمیم می گیرند.
گروه به خاطر منافع خود  ،زمانیکه نامزد «الی» در پی او از راه میرســد دیگر
از آبروی «الی» حمایت نکرده و ســپیده را مجاب مینمایند که در مورد «الی»
حرفهای نادرست و درو غ بگوید.
آنها سعی داشتند که این قربانی وحشت زده که کنجکاوانه به آنها اعتماد کرد تا
«از آنچه نوشته شده فرار کند» را زنی خیانتکار بنامند ولی به عدم توانایی خود
در مقابله با غول دریا (عدم توانایی و آمادگی در مملکت گردانی) اذعان نکنند.
«»الی» از قاب صحنه خارج می شود ،تنها بادبادکی در حال پرواز است و صدای
دریا .دریای بی قرار و بی نور بر ســر جایش است اما خروش پیشین را ندارد.
آرزوها و امیدها ماندند و «الی» دیگر نبود!

حجت ،راضیه ای که بدون اجازه او برای کار به بیرون از منزل می رود و بچه
اش را سقط میکند را تایید نمیکند .حجت های اجتماع پس از انقالب  ،زن را
در خانه و برای تولید مثل می خواهند و نه در کنار خود و تحوالت اجتماعی .
در نگاه حجت ،نادر و سیمین بخشی از نخبگان فاسد ،مستکبر و بی خدا و تحقیر
کنندگان کارگران معمولی مانند او هستند.
نادر و سیمین هم برداشت کاملی از زندگی حجت و راضیه ندارند.
در جلســۀ مصالحه بیگناهی (بخوانید بی خطر بودن) نادر روشن میشود.ولی
حجت در خفا شیشۀ ماشین او را میشکند تا روح انتقام خواهی و سلطه خود را
بر نادر و زنش راضیه نشان بدهد.
هر دو جناح می خواهند امور کشور را اداره کنند ،اما از نظر آقای فرهادی جناح
غیر تندرو مذهبی هم چون طبقه سکوالر صالحیت انجام وظایف خود را ندارد
و شکست می خورد  .با سقط شدن فرزند راضیه و حجت  ،آقای فرهادی امکان
تفاهم و حکومت تیمی این دو جناح را در آینده ایران برای همیشه از بین میبرد.
ترمه
آینده قشر متوسط ایران

این فیلم دنباله فیلمنامه «درباره الی» است.
آقای فرهادی پس از قلع و قمع تحصیلکردگان ســکوالر جامعه و تصویر آنان
به عنوان انگلهای بی فایده انقالب در فیلمنامه «درباره الی» ســعی میکند که با شــخصیت ترمه (به معنی پارچه گرانبها با مفهوم و نماد سنتی غنی در فرهنگ
تجزیه و تحلیل شخصیت های گوناگون درگیر وقایع پیش و پسا انقالب  ،دیگر ایرانی) نشان دهنده آینده ایران است .او ناامیدانه به دنبال آشتی و صلح در خانه
جناح ها را هم از میدان بدر کرده و دلیلی برای توجیه همکاری خود را با رژیم اســت و واقع ًا می ترسد که خانواده اش در میان یک سری دعوا و اتهامات از
ارائه دهد.
هم بپاشد.
او به ایران که پدربزرگ بیمارش نماد آن است احترام می گذارد و از او مراقبت
در اینجا هم با انبوهی از پیام های سابلیمینال داستان فیلم روبرو می شویم .
می کند .وقتی که به پدر نادر که به سختی نفس می کشد و به دستگاه اکسیژن
متصل است کراواتی تنگ بسته شده تا شیک به نظر برسد!  ،ترمه به زور پیرمرد
با نام شخصیتهای داستان آشنا شویم.
را از آن تنگنا نجات می دهد.
وضعیت گذشــته ،حال و آینده ایران برای او مهم است .او در حالی که منتظر
نادر
آزادی پدرش از زندان است ،با مادربزرگش به سختی مشغول تحصیل است و
حتی تاریخ سلسله ساسانی را مطالعه می کند.
او بازیگر نقش تحصیلکردگان سکوالریست که میخواهند در ایران بمانند و از ترمه  ،پدرش را مقصر نمی داند .به او احترام می گذارد و برای زنده نگه داشتن
درون درگیر ایران و آینده ایران باشند (اصغر فرهادی ها).
ازدواج والدینش به او می چسبد و سعی میکند همه چیز را از نادر بیاموزد.
پدرش (ایران) نقش اصلی را در زندگی او دارد بسیار ضروری است که برای
مراقبت از پدرش تالش و کوشش کند و همه باید چون او فکر کنند.
سمیه
در عین حال ،تا جایی پیش میرود که وقتی همه این بار را به عهده او میسپارند دختر حجت و راضیه  ,آینده طبقه مستضعفین و توده مسلمان جامعه
و پدر ناتوانش را به تنهایی و در حال اســتیصال میشوید  ،میشکند و گریه
میکند .
سمیه و ترمه با هم مشکلی ندارند .ترمه در بحبوحه خشونت بزرگترها ،با آموختن
نادر به قاضی التماس می کند که اگر مرا به زندان بفرستید ،پدرم چه می شود؟ از پــدرش ،رابطه خوبی با دختر راضیه و حجت دارد که او هم نقش در آینده
و بعد با گریه به ترمه میگوید« :ترمه مراقب پدر باش».
ایران دارد.
به طبقه مالی باال تعلق ندارد (در خانه پدرش زندگی میکند و چیزی برای گرو
گذاشتن ندارد)
پدر (ایران پسا انقالب)
عمیق ًا نگران ترمه (آینده ایران) است و آنکه ترمه او را مقصر هر اتفاقی که افتاده کامال درمانده و محتاج کمک توجه سیمین ،نادر و ترمه را می خواهد .او نمی
و خواهد افتاد بداند.
خواهد ســیمین برود .او با وجود اصرار نادر مبنی بر اینکه دســت سیمین را
او مشتاق عشق ترمه است و به سیمین می گوید که «از نظر عاطفی بیشتر از تو رها کند ،دســت سیمین را میگیرد (نمادی از ایران که نمیخواهد هیچ یک از
به من وابسته است».
فرزندانش را از دست بدهد و همه با هم باید از او مراقبت کنند) .و سیمین به او
نادر دائما در حال درس دادن به ترمه اســت .تا پول زیادی برای بنزین ماشین تسلی میدهد « :میام  ,برمیگردم آقا جون»
(حق استخراج نفت) ندهد ،انگلیسی یاد بگیرد ،و ریاضیاتش خوب شود تا کاله پدر در عین حال ،میخواهد نوهاش که نماینده آینده کشــور است نیز در کنار
سرش نرود ،و درست فارسی گفتن را (به مثابه نوعی ناسیونالیسم افتخار آمیز او بماند.
) یاد بگیرد ( نادر حاضر به گفتن تضمین به جای گارانتی نیســت و پشتوانه را
پیشنهاد می دهد تا فارسی درست بکار برود).
***
دو پهلو نویسی پدیده نادری و ویژه ایران نیست .رد پای سانسور افکار برای فرم
سیمین
دادن به شخصیت و رفتار مردم به  ۴۴۳قبل میالد در روم و چین قدیم میرسد و
عملی باعث افتخار بشمار می رفته است.
بازیگر قشــری از تحصیلکردگان سکوالر اســت که فعالیت در ایران را رد
میکنند .آنها آینده ایران و اثرگذاری بر ان را در خارج از ایران ممکن تر میبینند در کشورهایی مانند آمریکای التین و کشورهای کمونیستی هم به دلیل ترس
(فیلمسازان ،نویسندگان ،شاعران .)....
از نهادهای سیاسی ،شاهد همین روش مبارزه توسط تحصیل کرده ها هستیم.
شخصیت سیمین طالق می خواهد.
در کشــورهای دیگر که آزادی بیان بیشتری دارند ،ترس از نهادهای اجتماعی
ســیمین متهم به خودخواهی و آسان طلبی است .نادر او را متهم می کند که به یا مذهبی و گاه سیاســی برخی از نویسندگان را وادار به نوشتن با سرنخ های
راحتی از رابطه آنها دست می کشد ،یعنی از «مشکالت» ایران فرار کرده تا به نمادین میکند .به عنوان نمونه می توان از کتاب «ترغیب گران نهانی» « نوشــته
دنبال پاسخی آسان باشند .نادر به سیمین میگوید« :میخواهی از این مملکت بری َونس پاکارد در مورد پیامهای نهانی در بازاریابی محصوالت  ،بیت معروف «به
چون میترسی وایسی» .یا در مورد ترمه « :میخوای یاد بگیره مثل تو ترسو بار بیاد» راهت ادامه بده ،دختر نقره ای « در ترانه «پل روی آبهای غران» از ســیمون و
گارفونکل در دهه هفتاد که برخی آن را نمادی از سرنگ برای تزریق مواد مخدر
اما ســیمین فکر می کند که ماندن نادر نتیجه معکوس دارد و قابل اجرا نیست .می دانند  ،یا استفاده از روشی برای ضبط پیام به صورت برعکس در موسیقی
ذهنیت شخصیت او نشان دهنده نوع نگرانی هایی است که برخی از ایرانیان در متن است که گروه هایی چون بیتلها  ،رِد زپلین و پینک فلوید در ترانه های خود
ایران دارند .آنها امیدوارند به جای مواجهه با کشتار و زندانی شدن توسط رژیم ،بکار برده اند  ،نام برد.
مسایل سیاسی را در خارج و با حمایت انسانهای خوب دنیا حل کنند.
یکی از نمونههای چنین فیلمی میتواند «از این بهتر نمیشــود» ساخت آمریکا
سیمین برای  ۱۴سال ازدواج خود با نادر ارزش قائل است و با وجودی که در باشد که موضوع حساس واکنش جامعه به پذیرش همجنسگرایانی را که تصمیم
حال جدا شدن از اوست پشت سرش  ،او را مردی پاک می خواند.
گرفته بودند از کمد بیرون بیایند را به چالش میکشید.در آن فیلم ،نقش معنادار
و عمیقتر جک نیکلسون ،نگهبانی از هنجارها و نظام باورهای سنتی جامعه بود.
حجت و راضیه
نویســندگان این فیلم  ،مارک اندروس و جیمز ال بروکس نیز هلن هانت را به
عنوان نماد (طرف دلســوز جامعه)به تصویر کشیدند تا در پایان فیلم بر جک
راضیه
نیکلسون غلبه کند و یک همجنسگرای خارج شده از گنجه را بپذیرد
شخصیت راضیه نمایانگر جناح غیر تندرو مذهبی در ایران است.
بدون شــک آقای فرهادی تحت یک دیکتاتوری تئوکراتیک و بسیار متعصب
راضیه زنی پایبند به دین است .تلفن میزند به مرکز پاسخگویی به مسائل شرعی زندگی می کند.
( که تلفنش را همیشه در کیفش دارد) و میپرسد « :درسته که یک زن پرستار از و در یک جامعه دراکونیان ،آنگونه که اورول در کتاب ۱۹۸۴خود تشبیه میکند
یک مرد سالخوردۀ هفتاد هشتاد سالۀ بیمار که هوش و حواس درست و حسابی که مردمانش تحت بمباران تبلیغاتی و عقیدتی،اخبار دروغ و تحریف شده ،رد
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حقایق ،دستکاری دائمی در تاریخند و نابودی و سر بگور شدنهای ناگهانی امری
عادیست  ،موش و گربه بازی با سانسورچی ها عملی ناگزیر است.
در طول تاریخ نویسندگان ایرانی همواره در نوشته های خود به خود سانسوری
یا نمادگرایی پرداخته اند.
این مورد  ،از زمان شاعران بزرگی از حافظ گرفته تا فروغ و صمد و بسیاری از
نویسندگان و شاعران معاصر ایران صادق است .در شصت سال گذشته ،خواندن
کتاب برای تحصیلکردهای ایرانی در تالش برای کشــف نمادها و سرنخ های
باقی مانده از شاعران و نویسندگانی که سعی می بنویسند ،کار همه کس نبود.
ترس از پلیس مخفی ،نویســندگان بیشماری را وادار کرد که پیامهای واقعی
خود را پنهان و مجبور کرد تا به شدت تالش کنند تا از مقاماتی که بر «مناسب
بودن مطالب منتشر شده» نظارت میکنند ،پیشی بگیرند و به آثار خود برچسب
نامناسب برای انتشار نزنند.
زن شــاعر ایرانی در ایران امروز نمیتواند از واژه بدن ،لب ،بوسه ،سینه و بغل
کردن در اشعارش استفاده کند.
حرف آقای فرهادی در داستان «یک جدایی»

و توجیه «جدایی» خود از دیگر فیلمسازان ایرانی و همکاری با حکومت را؟.
در این رابطه  ،نمیتوان تشــابه زندگی هنری آقایان الیا کازان ( فیلمساز نامدار
آمریکایی ) و فرهادی را نادیده گرفت.
خیانت و لو دادن دوســتان و همکاران توسط «الیا کازان ها « در برابر دادگاه
تفتیش عقاید سناتور مک کارتی ،باعث از هم پاشیده شدن خانواده ها  ،شیوع
فقر و ترس بسیاری و رونق کار و موفقیت کسانی شد که با دادگاه تفتیش عقاید
ساختند.
آقای فرهادی هم در حالی که با دختــرش (بازیگر نقش ترمه) بر روی فرش
قالی فستیوال اروپا راه میرود به خوبی میداند که در صحنه فیلمبرداری سمیرا
مخملباف بمب گذاشــته میشــود ،آدم ربایان قصد ربودن دختر دیگرش حنا
مخملباف را در صحنه فیلمبرداری میکنند ،دختر جعفر پناهی را برای  ۴۸ساعت
با پدر فیلمســازش به زندان اوین می برند و دختر رسول اف ،از ترس جان با
مادرش به آلمان می گریزد.
«در بارانداز»  ،فیلمی بود که الی کازان ســاخت تا در تبرئه خود در مورد خبر
چینی و متهم کردن دیگر نویسندگان و فیلمسازان بکوشد.
آقای فرهادی نیز پس از قلع و قمع تحصیلکردهان سکوالر و به تصویر کشیدن
آنان به عنوان انگلهای بی فکر و برنامه در سیل انقالب در فیلم «درباره الی»  ،با
ساختن فیلم «جدایی نادر از سیمین» ،سعی در جداسازی خود (در نقش نادر)
از آنان کرده و مراتب سرســپردگی خود را به دادگاه خودکامه مک کارتی که
اینجا جناح تندرو و حاکم بال منازع جمهوری اسالمی است اعالم میدارد (اتفاقی
نیست که در فیلمنامه جدایی نیز این دو «حاجی آقا» هستند که باید بر این دو
جناح تحصیلکرده سکوالر حکم کنند).
زندگی پس از ســال  ۱۹۵۲کازان بر ویرانه های زندگانی دوستان و همکارانی
بنا شد که او برای منفعت شخصی خود به دادگاه تفتیش عقاید وقت فروخت.
و با آنکه آقای فرهــادی از زبان نادر ادعا میکند  :من زیر بار زور نمیرم»  ،در
پایان با اهل سلطه در ایران می سازد و از این راه در یک معامله پایاپای با آنها در
شهرت  ،پول و جوایز باد آورده غوطه می خورد و عاقبت کسانی که بصورت
همســرش  ،سیمین در داستان خود به تصویر کشیده را از عاقبت خودش جدا
می کند .
این نکته مرا بیاد «جانی فونتن» خواننده در فیلم «پدر خوانده « می اندازد که در
ازای دست بوسی و اعالم تبعیت ،پدرخوانده همه راهها را (با خشونت و زور)
برای او باز میکند تا به آنچه می خواهد برسد.در عوض او نیز بوقت الزم این
دین را پرداخت کرد.
ســازش با شرایط موجود را به وضوح می توان در صحنه ای که نادر شکایت
متقابل کرده و گفته است پدرش زمانی که تنها مانده آسیب دیده است دید .او
پس از کمی سکوت به چیزی فکر میکند و بعد به آرامی دکمه های پدرش که
از باال باز کرده بود را از پایین به باال می بندد .و به اینصورت بر دســت «پدر
خوانده «بوسه می زند.

داستان مهیج و دراماتیک «یک جدایی» با بهره برداری از تکنیک داستان پردازی
کیشلوفسکی فیلمساز نامدار لهســتانی و الگوی آقای فرهادی در فیلمسازی
ساخته شده  ،که با دراماتیزه کردن داستان  ،تجربیات و احساسات شخصیتها را
روی صحنه برده و بنا به اهمیتی که به تصمیمات آنان می دهد به تماشاگر این
توانایی را میدهد که به جای مخاطب مستقیم بودن ،بفهمد چه می گذرد.
داستان فیلم «جدایی» دایرۀ معنایی بسیار گسترده با یک الیه درونی دارد که با
سبک ادبی دو پهلو نوشته شده است .الیه زیرین فیلم جدایی نشان میدهد که
این فیلمنامه نسخه ایرانی فیلم طالق آمریکایی «کرامر علیه کرامر» در دهه 1980
با پرتره معمولی خانواده ای در بحران نیست.
آقای فرهادی در تکاپوی مبارزه با و فرار از سانسور نیست .او همراه سانسورچی
هاست.
با ارتباط مضامین این داستان که در ظاهر نحوه برخورد شخصیتهای در دام افتاده
خانواده ها را نشــان میدهد ،میتوان برداشت آقای فرهادی از برخورد عقیدتی
طیفهای سیاسی ایران پس از انقالب را مشاهده کرد.
آقای فرهادی روایتی دارد از هویتهای فردی و طیف های سیاسی با سرنوشتی
مشترک که در کنار همند ولی نمیتوانند با هم زندگی کنند .اما آقای فرهادی یک
ناظر بی طرف نیســت .برای او در ایران بقول کتاب قلعه حیوانات اثر جورج
اورول « همه با هم برابرند اما برخی از دیگران برابرترند».
او در پایان به این عقیده تاریخی در ایران اســتمرار می بخشد که عده ای که
زورمند ترند ،حتی با توسل به خشونت و ایجاد وحشت  ،بهتر می توانند دیگران
را چوپانی کنند .او زندگی بهینه را  ،حافظانه  ،در « با دوستان مروت  ،با دشمنان
مدارا» میداند تا زمانی که سرنوشت رقم دیگری بزند.
آقای فرهادی از راه شخصیت نادر برای توجیه تصمیمات زندگی هنری خود
به این که ایران برایش از همه چیز مهمتر است استفاده کرده و از همه میخواهد
که اینطور فکر کنند .او در مورد آینده ایران  ،با نشان دادن نگاه و سکوت سمیه
و ترمه با تکنیک نمای نزدیک ،بهت و وحشت آنان از ویرانگری و ناباوری از
بزرگساالن را نشانمان میدهد.
سیمین میخواهد دنیایی که دارد دائما خطرناکتر و خفقان آورتر می شود را ترک
کند ( ویزایی که بزودی باطل میشود)  .امنیت و آینده ترمه خیلی برایش اهمیت
دارد « من ترجیح میدم بچه ام تو این شرایط بزرگ نشه» .
صحنه حال ســیمین کنار کپسول اکسیژن گویای خفقانی است که گلویش را
میفشارد و هوایی که دست و پا میزند تا بیابد .شاید در برابر این طوفان خودکامه
ای که بیرحمانه غیر خود ها را زندانی و ســر به نیست میکند  ،انسانهای دنیا
کمکش کنند.
او به تعدادی کارگر که با زحمت بســیار مشغول پایین آوردن پیانویی ( دنیای
مذهبی حاکم که موسیقی و زن را در آن طرد و محکوم میکند) هستند که سیمین
آن را فروخته ،با کمترین چانه زنی  ،پول بیشتری می دهد به شرط آنکه راه را
برایش باز کنند تا او به مسیرش ادامه دهد.
اما ترک ایران برایش آسان نیست .در یک صحنۀ سمبولیک او پس از دادن پول
باربرها می رود چمدانش را ببندد .چمدان به سختی بسته میشود .و جایی ترمه به
پدرش میگوید  :نمی خواد بره من چمدوناشو تو ماشین دیدم.
جایی دیگر ســیمین میگوید « :من این شجریان رو بردم» و نادر میگوید  »:هر
کدوم را که میخوای ببری ببر» (موسیقی در دنیای جدیدی که نادر انتخاب کرده
حرام اســت) و آیا سیمین آن شجریان خواننده ای را با خود می بَرد که روزی
دو انگشــتانش را از پنجره ماشــینش بیرون آورد و در خیابان  ،رو به دوربین
فیلمبرداری گفت « مرگ بر دیکتاتور» ؟
آقای فرهادی فضای این داستان را مثل فیلمهای دیگرش « ،چهارشنبه سوری» و
«درباره الی» بر زمینه ای آکنده از دروغ و تحریف بنا میکند.
در اینجا انسان های داستان به طور ترحم انگیزی در دام افتاده  ،از احساسات،
عقاید و خواســته های یکدیگر یا بی اطالعند یا عالقه ای به کشف آن ندارند.
درگیریهای وجدان شــخصی آنها مورد توجه نیست  .همه حقیقت را کتمان
میکنند و تنها آن را برای پشــتیبانی از خود و خودی بکار میبرند تا موضوع به
میلشــان پیش برود.آدمها سعی در پیشــبرد منافع شخصی خود دارند و با هر
ترفندی می کوشــند تا حق را از دید خود به کرسی نشانده و راه خود را پیش
ببرند.
راضیه ( زن خدمتکار) ،پرســتاری از یک مرد را از همسرش پنهان میکند و در
مورد این که نادر او را به زمین زده و باعث ازدست دادن بچه اش شده است
یا از مطلع شدن نادر از بارداری او توسط شنیدن صحبتش با معلم سرخانه در
مورد پزشک زنان  ،دروغ میگوید  .راضیه هنگام مالقات سیمین از او میخواهد
که حقیقت سقط بچه اش بر اثر تصادف با ماشین را از شوهرش مخفی کند.
نادر با راضیه قرار می گذارد تا موضوع کار کردن او در خانه اش را از حجت
که مخالف این کار است پنهان بماند .عدم اطالع از بارداری راضیه در دادگاه
و اینکه آن را از ترمه شنیده است نیز دروغ دیگر نادر است.
معلم سرخانه در مدرسه به قرآن قسم میخورد و در اتاق بازپرس ادعا میکند که
هنگام گفتگوی او با راضیه نادر در آشپزخانه بوده و از این گفتگو خبر نداشته
است ولی در غیاب نادر شهادتش را پس میگیرد.
در صحنه ای از داســتان  ،معلم ترمه از سیمین میپرسد « :خوب اگه یه چیزی
پرسیدند که به ضرر شوهرتون بود « ...تا از قبل شهادت در دادگاه دروغش را
هماهنگ کند.
خواهر شــوهر راضیه که واســطۀ کار کردن راضیه بوده هم این حقیقت را از
برادرش پنهان نگه می دارد.
آیا این فضا و برداشت نویسنده از ایران و ایرانی  ،ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه
نویسنده را برمال میکند؟
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آقای فرهادی نیز توسط حکومت مذهبیون شیعه ایران  ،که فعال بزرگترها اداره
ایران را برعهده اش گذاشته اند ،خریداری شده باشند.
جا داشت که هیات داوران و دست اندرکاران فیلم هالیوود که طرفدار آزادی
بیان  ,حقوق زنان و همجنســگرایان و ایده آلهای حقوق بشرند  ,بجای دادن
جایزه اسکار به نماینده رژیمی که با تمامی ایده آلهای بشری در تضاد است و
همکاران آنها را در صنعت فیلم بیرحمانه سرکوب و آزادی بیان را در گلویشان
خفه میکند ,از این فرصت طالیی اســتفاده کرده و ایران را برای شرکت در
مسابقه بایکوت کرده بودند.
ما بایستی به حرمت صداهای بی مجوزهای ایران از آکادمی اسکار بخواهیم این
دو جایزه را پس بگیرد.
آقای فرهادی ســاعاتی پیش از برگزاری مراسم اسکار ،در پیامی ویدئویی از
تهران خطاب به ســاکنان لندن که به ابتکار صادق خان –شهردار لندن -برای
ش به ُحکم
تماشای فیلم فروشنده به میدان ترافالگار این شهر رفته بودند ،واکن 
ترامپ را همبستگی برای مقابله با فاشیسم خواند و در شب اهدای جایزه اسکار
این جایزه را به «مردم خوب ایران» تقدیم کرد که در حقیقت مقصودش روسا
و حامیانش در کشور بود و نه مردم .چرا که من در این دو فیلم چیزی از مردم
ایران ندیدم
ایشــان  ,از دل ایران ,قانون لغو ویزای ورود به آمریکای «پرزیدنت ترامپ» را
فاشیســم میخواند  ،اما از تجاوزهای شب اعدام  ،تجاوز به زنان زندانی توسط
بطری و باتوم برقی  ،شــکنجه جسمی و روانی زنان زندانی قرچک و ورامین
و بوشــهر و اوین و دور نگه داشتنشــان از فرزندانشان و صیغه کردن اجباری
(فروش) آنان در مقابل دریافت پول.........از شالق خوردن ها  ،اعتصاب غذاها،
گورستان لعنتی خاوران  ،بند  ۸اوین  ،کشتار وحشیانه بهاییان حرفی نمی زند؟
یا از ارزانی انسان ایرانی و آنانی که اعضای بدن خود  ،تن عریان دختران و زنان
خود را به گرو نان می گذارند ،پدران و مادران معتاد در زندان  ،بچه هایی که
نمیتوانند به مدرسه بروند و در عوض البالی ماشینهای خیابان  ،جانشان برای
لقمه ی نان بر کف دستشان است ،کسانی که در جواب سوال یک عابر میگویند
 « :آرزو چیه؟» در فیلمهای ایشان خبری نیست.
ندیدم با بدســت آوردن میلیونها دالر ثروت بادآورده از این دو فیلم برای بچه
هایی که در آلونکی از کارتن کنار خیابانها و مردان و زنانی که در گور میخوابند
و شاید خواب فردایی را می بینند که در سرزمین تعزیه ها ومحرم های همیشگی
روزی باد آن را با خود برد دستی باال بزنند.
ضرب المثلی آفریقایی میگوید که «هرگز نمیتوان کسی خود به خواب زاده را
بیدار کرد».

بیعت سیاه
 -۱مجوز و پروانه نمایش بدون درد سر.
 -۲در اختیار گذاردن اکرانهای بیشمار (باالی بیست) و صفهای طوالنی برای
دیدن فیلم « آقای افتخار سینمای ایران»
 -۳دادن جوایز در ایران به آقای فرهادی و حذف رقبای ایشان.
 -۴در اختیار گذاشتن سرمایه بانک برای ساخت فیلم.
 -۵خرید جایزه فســتیوال برلین (یکی از مقامات بلند مرتبه دولتی آلمان  ,در
جواب عدم پیگیری قتل فرخزاد و ترور کافه میکونوس ,گفته بود منافع ملی ما
در معامالت مان با ایران ارجحیت بیشــتری دارد) و دو فقره جایزه اسکار طی
مذاکرات برجام (همراه با درخواست ویزای آمریکا برای نورچشمی ها)
 -۶کاندید نکردن رقبا برای جوایز بین المللی و اسکار.
 -۷تاراندن و قلع و قمع رقبا در ایران برای جلوگیری از شرکت در فستیوالهای
خارجی.
 -۸دیگر تسهیالت مورد نظر و احتیاج تیم فرهادی
بهنام قبادی فیلمساز «کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد» ایران را ترک میکند
تا فیلم بسازد.
حسین رجبی که در در سال  ۱۳۹۲توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به خاطر
ساختن فیلمی درباره حقوق زنان و طالق در ایران ،دو ماه را در زندان انفرادی
بسر میبرد .این فیلم هرگز در ایران روی اکران نیامد  .رجبی پیش از بازداشتش
این فیلم را روی کانال یوتیوب گذشت اما بخاطر درخواست شورای فیلم ایران
این فیلم از این کانال برداشته شد!!!
رجبی بعدا برای پخش تبلیغات بر علیه حکومت نزدیک سه سال به زندان میرود.
در سال  ۱۳۹۴محکوم شــد و با برادرش به زندان اوین فرستاده شدند.پس از
یــازده ماه حبس و ابتال به عفونت ریــوی در اثر اعتصاب غذاهای متعدد به
بیمارستان و بعد به بخش مخوف  ۸زندان اوین فرستاده شد.
در ســال  ۱۳۸۶انفجار بمبی در محل فیلمبرداری فیلم «اســب دوپا» از سمیرا
مخملباف چند بازیگر و افراد پشت صحنه را مجروح کرد.
مخملباف در ســال  ۱۳۷۹در عین ساختن فیلم «قندهار»  ،دوبار از سوء قصد
به جانش جان ســالم بدر برد .و دو بار دخترش حنا  ،زمان فیلمبرداری آخرین
فیلم سمیرا مخملباف «در ساعت پنج بعد از ظهر» در کابل مورد آدم ربایی قرار
گرفت که خوشبختانه ناموفق ماند.
مخملباف در سال  ، ۱۳۸۸مجبور به ترک ایران شد.
جعفر پناهی پس از اقدام به تهیه پروژه ای درباره انتخابات ریاســت جمهوری
سال  ۱۳۸۸به شش سال زندان محکوم و برای  ۲۰سال از فیلمسازی محروم شد.
در سال  ۱۳۸۹جعفر پناهی همراه با همسرش ترانه سعیدی و دخترشان سولماز
همراه با  ۱۵نفر از دوستانشان  ،توسط شخصی پوشها به زندان اوین برده شدند.
رســول اف برای  ۸روز در زندان انفرادی افکنده شد و حق دیدار و گفتگو با
اعضای فامیلش را از او گرفتند .در کمی پس از این حبس  ،زن و دخترش برای
فرار از خطر و آسیب به آلمان گریختند.
کیارســتمی فیلم «مثل یک عاشق» را در سال  ۱۳۸۹و «کپی تایید شده» را در
سال  ۱۳۹۱در خارج از ایران ساخت .نمایش فیلمهای کیارستمی برای  ۱۰سال
در ایران ممنوع شد.

آیا این مصداق وجدان به خواب زده آقای فرهادیست ؟
آقای فرهادی هم چون سیمین شــاهد این فصل ننگین در تاریخ ایران بوده و
است .اما نمی نویسد که
سیمین از قتل کالم و عدم مبادله افکار توام با احترام متقابل  ،از اعالمیه خونبار
آقای خامنه ای و قتلهای زنجیره ای وحشیانه ای که نه زن و نه مرد را میشناخت
و صدها نفر از نویسندگان ،مترجمان ،فعالین سیاسی فدایی و مجاهد و توده ای
را از بین برد ،فرار میکند .از توطئه سرنگون کردن اتوبوس حامل نویسندگان و
شاعران ایرانی در سال  ،۱۹۹۶از دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و آقای
رفسنجانی که شاهد این قتلها و بیش از آن بودند  .از بستن روزنامه ها و غارت
بیلیونها دالری و فساد  ، ۲۰۱۰ – ۲۰۰۸از دوران ریاست جمهوری آقای احمدی
نژاد با محبوبیت باالی  ۸۰در صد و دســتگیری هزاران نفر و نعش خونین ندا
سلطان و تجاوزات جنسی به زنان و مردان در زندان ،و هفتاد هزار پلیس بسیجی
که حجاب و تار مو و گردنبند زنان را بازرسی میکنند تا متخلفین را محکوم به
زندان و خوردن شالق کنند فرار میکند.
که «دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت میدارم»

کار آقای فرهادی پرداختن به حقیقت نیست  .او به عنوان یک فیلمساز مانده در
ایران در ازای مجوز  ،امنیت جانی  ،پول  ،شــهرت و رفاهی که به او میرسد نه
از بهرام بیضایی و هیچ اقلیت غیر شیعه دیگر سخنی نیست.
تنها حقیقت را کتمان میکند  ،بلکه در خدمت اربابان سلطه ،فیلمسازان با وجدان
در فاصله بین ســاختن و پخش دو فیلم «درباره الی» و «یک جدایی» سالهای و با شــرف ایرانی را لگد مال میکند و شب تباهی ،ایرانی که سنگش به سینه
( ۱۳۸۸جنبش سبز) و  ۱۳۹۲فیلمهای بســیاری از جمله
«گشت ارشاد»« ،پل میزند ،را طوالنی تر میکند.
چوبی»« ،من یک مادرم» ،و «زندگی خصوصی» تحریم شدند.
اما نمایش همزمان در سینماهای متعدد فیلمهای «درباره الی» و «جدایی» فروش
گیشــه ها را به میلیونها دالر رساندند .در ســال  ۱۳۸۸زمانی که «درباره الی» آقای فرهادی چون فرج اهلل سلحشور ,حسن فتحی  ,کیمیایی ,و کمال تبریزی
رکورد فروش گیشــه بلیت را میشکســت  ،جایزهٔ ویژه تماشاگران جشنواره بنگاه ســاخت فیلمهای سفارشی برای توسعه افکار تندروان حکومت اکثریت
فیلم فجر و تندیس بهترین کارگردانی جشــن خانه سینما را هم به نویسنده و
شیعی مذهب ایران باز کرده و فیلمهای خود را در کنار فیلمهای مضحک و سراپا
کارگردانش دادند
دروغ «سرب» « ,مارمولک» « ,شکارچی شنبه» « ,مدار صفر درجه»  ,سریالهای
«شــهرزاد»  ,و «یوسف پیامبر»روانه بازار میکند و زندگی زاغ را در شعر بلند «
الیا کازان با آرتور میلر نویســنده شــهیر آمریکایی را تا پیش از آنکه او را در عقاب» پرویز ناتل خانلی برمی گزیند
دادگاه تفتیش حقایق مک کارتی لو بدهد دوســتی و همکاری داشت و «مرگ
یک فروشنده» ،او را به صحنه برد و در میان انبوه جوایز  ،خود نیز برنده جایزه
***
«تونی» به عنوان بهترین کارگردان شد.
آرتور میلر نیز به گفته ایشــان الگوی آقای فرهادی در داستان نویسی هستند و
جایزه اسکار سال  ۲۰۱۷را بخاطر فیلم فروشنده که براساس نمایشنامه مرگ یک
فروشنده نوشته آرتور میلر پرداخته شده بود ،برد.
در ســال  1999اعضای آکادمی فیلم سینمایی آمریکا ،جایزه یک عمر فعالیت
هنری را به الیا کازان دادند  ،مارتین اسکورســیزی (کارگردان) و رابرت دنیرو
(بازیگر) ،جایزه او را دادند و مِریل استریپ بشدت او را تشویق نمود.
در مورد آقای فرهادی نیز این سه هنرمند  ،که میبینم نه آشنایی با زمینه صورت
ظاهری فیلم یا برداشت کاملی از الیه زیرین آن دارند  ،در رسانه های اجتماعی
به تشویق ایشان برخاستند.

در پایان فیلم و بر متنی حزن انگیز ،از پشت دیواری شیشه ای نادر و سیمین را
می بینیم.
چشــمها جای کالم را میگیرند .چشمان ناباور و هنوز منتظر سیمین به نادر و
چشمان نادر که از او فرار میکنند .
چشمان ســیمین دنیایی از پرسش  ،ناباوری از فروریختن امیدها و ارزشهایی
که این ازدواج برای ترمه داشــت را القا میکنند و انگار دارد ترانه «تو هم با من
نبودی» از شهیار قنبری با صدای فرهاد را میخواند.
و ما میمانیم با یک تکرار لعنتی و دوره کردن یک هنوز تلخ و بی پایان.

***
هنرمندان ســینمای ایران که جوایز بین المللی را از آن خود و ایران کردند کم
نیستند با مراجعه به صفحه سینمای ایران در ویکیپدیا ،انبوهی از نام این
هنرمندان «حاجی آقا» ها در شروع و پایان قضیه بر سر کارند و قاضی حال و آینده ایرانند.
را در هر رشته ای در این صنعت میبینیم .آقای فرهادی کاری نوین در صنعت
«حاجی آقا»ی اول داســتان تفاوت روش همکاری دو جناح تحصیلکرده که
فیلمبرداری ارائه نداده است.
اما جایی که جایزه صلح نوبل را بنا به مالحظات سیاسی و منافع ملی بزرگترها ،روبرویش نشســته اند و نقش آنان در بازسازی ایران پسا انقالب را تلف کردن
به کسانی میدهند که جای تعجب و افسوس دارد  ،کانال یوتیوب فیلم کارگردان وقت دادگاه میشمارد.
تحت سانسور ایرانی را به درخواست شورای فیلم جمهوری اسالمی از این کانال
هم برمیدارد ،و جایزه اسکار و جوایز هنری بین المللی دیگر بنا به مصلحت های «حاجی آقا» پایان داستان با حوصله و پدرانه ،آینده ایران (ترمه) را با لبخندی بر
روز ،منجمله سیاسی ،به این و آن داده میشود ،میتوان انتظار داشت که دو جایزه لب و تصمیمی گرفته شده ،بدون نادر و سیمین در کنار خود دارد.
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طنز و خبر:

بنگاه خبری ایرانشهروند

سرمقاله ایرانشهروند :راه تایپه از کی یف می گذرد؟ (قسمت دوم)
میگن سیاست پدرمادر نداره و عروس هزار داماده  ...باالخره انقدر جنگ جنگ
کردن تا شوخی شوخی جدی جدی روسیه ریخت اوکراین رو بگیره و تامام!
بنگاه خبری ایرانشــهروند که کال غیر از دنبال کردن مذاکرات سیاسی در همه
جای دنیا و فضولی توی اطالعات (یه مدل جاسوســی مثبت) این و اون کار
دیگه ای نداره ،االن درست مثه سایت ویکی لیکس می خواد دست به افشاگری
بزنه! ایرانشهروند به مدارکی دست پیدا کرده که اصل ماجراهای این چند وقتو
لو میده ...
خالصه قسمت اول:
 ...متن کامل مکالمه تلفنی رییس جمهور سابق افغانستان و کاخ سفید ،درست
پیش از سقوط حکومت افغانستان با برنامه از پیش هماهنگ شده آمریکا و طالبان
و خروج دست پاچه و شلخته ارتش امریکا از اون کشور ...
 ...مذاکرات احیای برجام ،چند روز بعد از ســقوط افغانستان به دست طالبان،
تکست بازی یه رابط از بیت رهبری و یه رابط دیگه از موساد که به روابط پشت
پرده و سیاست بازی جمهوری اسالمی و قدرت های دیگه جهانی و منطقه اشاره
میکنــن و به هم قول ادامه همکاری و مدیریت جنگ های زرگری بی پایان رو
میدن ...
قسمت دوم:
در دومین روز شروع عملیات ویژه نظامی روسیه تو اوکراین ،اسمی که آقاپوتین
فرمــودن و آقابایدن می فرمایند جنگ تمام عیار و زلنســکی ،رییس جمهور
اوکراین میگه هولوکاست و کشــورای غربی می فرمایند اشغال نظامی و آقا
ولی فقیه جمهوری اسالمی هم فرمودن :دروغ چرا؟؟؟ تا قبر ،آ آ آ آ !!! کار کار
اینگیلسای خبیث و امریکای جنایتکاره ،اصن کی گفته روسیه به اوکراین حمله
نظامی کرده ،آقام پوتین فقط داره پوزه استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل
رو به خاک میماله  ...خالصه ،بر طبق استراق سمعی که ایرانشهروند از تلفن نهاد
ریاســت جمهوری اسالمی واقع در خیابون پاستور تهرون داشته ،به متن کامل
مکالمه اخیر تلفنی ابراهیم رییسی و والدیمیر پوتین دست پیدا کرده که در این
ستون سرمقاله ،تیکه هایی از بخش های سانسور و دست کاری شده به دلخواه
خودمون (درست مثه همه رسانه های دیگه دنیا که هیچکدوم بی طرف نیستن
و هیچ گارانتی هم واسه راست بودن پروپاگانداهاشون ندارن!) از اون رو برای
حال کردن خودمون و خودتون پخش میکنیم:
ابی رییسی :الو ،الو ،الو؟ آقایون کاخ کرملین؟
منشی کاخ کرملین ،خانم نمیدونم چی چی یف :دا!
ابی :دا؟ الو؟ منو میشنوین؟
چی چی یف :بله آقای محترم ،کر نیســتم ،دا هم به زبان روســی میشه بله ...
امرتونو بفرمایید.
ابی :من رییس جمهور اسالمی ایران هستم ،می خواستم با آقام والیتمدار پوتین
در مورد اوکراین و اینا حرف بزنم ...
چ .یف :آقای رییس جمهور روسیه االن تشریف ندارن ،رفتن مثه رییس جمهور
امریکا گل بچینه (به قســمت اول رجوع کنید) حاال حاال هم بر نمیگرده ،اگه
کاری دارین بگین من بهشون خبر میدم ...
ابی :آقایون کرملین ناهار خوردن؟ ناهار امروز کرملین چی دارین؟ راضی هستین
از ناهارتون انشااهلل؟  ...می خواســتم این پیروزی بزرگ بر استکبار جهانی و
امریکا و اسراییل را بهشــون تبریک بگم و برای ادامه این فتح المبینا براشون
آرزوی موفقیت کنم ،ایشاال آقایون روسیه بزودی کاخ الیزه و باکینگهام و سفید
همه رو بگیرن و بدن دست ما تا توش حسینیه و مسجد و امامزاده بزنیم ...
منشی کرملین :ببین آقای محترم  ...من نمیدونم چجوری و چه کسی تو رو رییس
جمهــور کرده ولی میدونم حرفات به همه چیز میخوره جز اینکه رییس دولت

یه کشــور باشی  ...همین؟ فقط می خواستی به آقای پوتین اظهار خایه مالی و
چاکری کنی؟ کار دیگه ای نداری؟
ابی :اوا خدا مرگم بده ،خانوم چرا ناراحت شدی؟ به هرحال خانوم ها خانومن
دیگه  ...می خواستم از آقایون پوتین بپرسین تکلیف برجام ما چی میشه حاال که
آقا پوتین حمله کرده اوکراین؟
چــی چی یف :حمله؟!! زبونتو گاز بگیر مرد ،اگر آقام پوتین بفهمه یه همچین
توهینی کردی ،فردام به مملکت شمام عملیات ویژه نظامی میکنه و به گاو فنا
میرینا!
ابی :نه تو رو خدا انقدر پورپکانی با لوکوموتیر انقالب ما برخورد نکنین .ما با
توان چندین میلیون مگاواتا از روسیه توی این عملیات ویژه نظامی حمایت می
کنیم و آرزو میکنیم آقای پوتین بر اوکراینی های داعشی نازی کودک کش گول
خورده غرب و امریکا پیروز بشه و ...
منشی کاخ :چی چی؟ پیروز بشه؟ یعنی تو مرتیکه شیش کالس سواد فکر میکنی
ممکنه آقاپوتین پیروز نشه؟
ابی :نه خانوم به خدا من که هیچی حتی مقام معظم والیت فقیه هم یه همچین
غلط زیادی ازمون سر نمیزنه ...
چ .یف :خیلی خوب دیگه وقت زیادی ندارم .کاری نداری؟
ابی :چرا بابا  ...این همه صغرا و کبرا چیندم که ببینم آقام پوتین برای ما واســه
برجام چیکار کرده؟ اولیانوف که چیزی به ما نمیگه ،انگار نه انگار که نماینده
جمهوری اسالمی تو مذاکراته و همه بیت رهبری منتظر معجزه اولیانوف هستن ...
هر چی ازش میپرسیم چی شد ،هی میگه فردا به توافق میرسیم ،یه ساعت دیگه
توافق می کنیم ،دیروز می گفت اصن توافق کردیم شماها حالیتون نیست  ...االن
چند ماهه می خواد به توافق برسه  ...شما خبر نداری باالخره سرنوشت برجام و
ما و تحریما وسط این ماجرای اوکراین چی میشه؟
منشی کاخ کرملین :شــما آخوندا چی فکر کردین؟ فکر کردین روسیه یا هر
کشور دیگه ای منافعشو بخاطر شما اوسگوال به خطر میندازه و آقا پوتین انقدر
نفهمه که بذاره تحریمای شــماها به این زودی ورداشــته بشه و به اروپا گاز
برسونین و قیمت نفت رو بیارین پایین و شاخ بشین واسه ما؟ همون امریکایی
که بهش فحش میدین و پشــت پرده پاچه شو میخارونین توی همه چیز با ما
هماهنگه ،اگه فکر کردین بخاطر اوکراین یا هر امتیاز دیگه ای به شماها حال میده
و کاراتونو راه میندازه سخت در اشتباهین! ابی برو فکر خربزه کن که هندونه آبه!
ابی :حاال من جواب آقا ولی فقیه و سپاهو چی بدم؟
منشی کرملین :به آقاتون بگو همینجور تخت گاز برو جلو همه هواتو داریم ...
تا لب گاو فنا میــری ولی نمیذاریم بیوفتی .ما و امریکا و چین و همه هواتونو
داریم ،فعال تصمیمی برای خداحافظی با جمهوری اسالمی نداریم ،برین خوش
باشین فعال!
ابی :خدا از خواهری کمت نکنه آبجی چی چی یف.
منشــی :قربانت ،سید علی رو ببوس و به همه بچه های با حال نظام و سپاه که
خایه مال روسیه و آقا پوتین هستن سالم برسون ...
ابی تا اومد کژشش بده ،خواهر چی چی یف تلفن رو قطع کرد ...
 ...ادامه ماجرا در قسمت بعد ...

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
من که خوابم میبره مامانم یه لحاف کرســی ۲۰۰
کیلویو از ارتفاع  ۲متری زارت میندازه روم
پشت بندشم بابام که مثال حواسش نیست پامو لقد
میکنه
بعد که من مثل جن زده ها از خواب میپرم!
دوتائــی با هم میخندن میگن :پدر ســوخته الکی
خودشو به خواب زده
*********
رفتم داروخانه داروهامو گرفتم ،فروشــنده میگه :
دویستی داری؟؟
منم دست کردم تو جیبم یه چسب زخم دادم بهش
خیلی منتظر این لحظه بودم باالخره انتقاممو گرفتم
*********
معلم به شاگرد میگه با میاد جمله بساز
شاگرد میگه  :حاال یارم میاد دلدارم میاد
معلمم میگه :حاال صفرت میدم بگو ننت بیاد
*********
جدی پول میدین عینک آفتابی میخرین؟ ؟
من با شماره چشم هفت به بابام میگم پول بده عینک
طبی بخرم ،میگه پسرم این دنیا ارزش دیدن نداره.
*********
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺍﺯ ﺑﺪﻧﻤﻮﻥ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺜﻼ
ﻧﻮﻥ ﺧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﺑﮕﯿﻢ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻫﻮﺱ
ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺧﻮﺍﻫﺸﺎ ﭼﺎق ﻧﺸﻮ
ﺍﻭﻧﻢ ﺑﮕﻪ ﻧﻪ گلم ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﭼﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎﺩ دیگه
*********

به شوهر عمم گفتم هندزفريمو نديدي؟
گفت فكر كــن ببين اگه هندزفري بودي كجا قايم
ميشدی
حاال ميفهمم چرا عمم يه ســال بعــد ازدواجش
افسردگي گرفت
*********
آهنگ غمگین میزارم … مامانم میگه  :چت شده؟
ولت کرده خبر مرگش !؟
شاد میزارم  ،میگه  :ذلیل شده دوباره برگشت؟ !
اومدم نوحه گذاشتم در اومده میگه خاک بر سرت
چه غلطی کردی که االن توبه کردی ؟
اوضاعی داریم بخدا ...
االن نوار خالی گوش میدم!!!
از جلوی پارک خونمون رد میشدم دیدم یه خارجی
دپرس داره عکس میگیره !
رفتم جلو بهش گفــــــــتم :
can u speak english
انگار دنیارو بهش داده بودن !
با کلی شوق و ذوق گفت :
Yeeeeees , I caaaaaan
زدم رو شونــــــش گفتم :
. . . sorry, I can’t
*********
خارجکی یعنی چه؟
دختری هست که با جکی جان نسبت خواهری دارد!
اینو دیگه عمرا نمیدونستید!!!

*********
ســکه شد ســیزده میلیون و صد! آقایان متاهل تو
رفتارتون تجدید نظر کنید.
در ضمن میتونید از دســتکش اســتفاده کنید که
دستاتون خراب نشه!!!
*********
واقعا کالغ ها چه مالکی دارن برای شوهر کردن؟!
فکرشو بکن ،یکی میاد خاستگاریت
که نه قیافه داره نه هیکل ،هم مثل ذغال سیاهه هم
دزده هم خبرچین و …
*********
رفته بودم حموم!
بابام اومده پشت در صدام میزنه ...
میگم :بله
میگه :حمومی؟؟؟
میگم :نه اینجا لندنه صدای منو از رادیو بی بی سی
دارید!
میگــه در زدم بهت بگم خانمت اومده رفته ســر
گوشــیت داره همه چیت رو نگاه میکنه  ...لباس
و حولت رو هم از پشــت در بر میدارم که امشب
تو لندن بمونی تا بفهمی درست جواب پدرت رو
بدی!!!
*********
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 4مارچ تا  10مارچ (  13اسفند تا  19اسفند )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  13اسفند  4مارچ

 1384خورشيدى (  2006ميالدى)

مهرداد بحری

درگذشت عباس شاپورى ،آهنگساز

 1326خورشيدى (  1948ميالدى)
درگذشت دكتر فاطمه سياح ،استاد دانشگاه ،نويسنده و پژوهشگر
كتاب نقد و سياحت اين پژوهشگر در شركت
كتاب موجود است.
 1348خورشيدى (  1970ميالدى)
زادروز پانت ه آ بهرام ،هنرپيشــه تئاتر ،سينما و
مجموعههاىتلويزيونى
 1348خورشيدى (  1970ميالدى)
زادروز مرجان محتشم ،هنرپيشه سينما

شنبه  14اسفند  5مارچ

چهارشنبه  18اسفند  9مارچ
 1275خورشيدى (  1897ميالدى)
درگذشت سيد جمال الدين اسدآبادى ،انديشمند و فعال سياسى اسالمى
 1358خورشيدى (  1980ميالدى)
درگذشت نصرت اهلل محتشم  -كارگردان و بازيگر تئاتر و سينما
 1371خورشيدى (  1993ميالدى)
درگذشت استاد احمد عبادى  -نوازنده و موسيقيدان
آثار موسيقى استاد عبادى در مركز موسيقى و فيلم ايران شركت كتاب موجود
است
 1367خورشيدى (  1989ميالدى)

 1345خورشيدى (  1967ميالدى)
درگذشت دكتر محمد مصدق  -نخست وزير،
در تبعيدگاه خود ،احمدآباد
کتاب «سوداگري با تاريخ» جلد نخست نوشته

ايرج افشــار محقق ،ايرانشناس و كتابشناس
درتاريخ  16مهــر  1304در تهــران متولد
شــد .او فرزند دكتر محمود افشار بنيادگذار
موقوفات دكتر محمود افشار يزدى و يكى از
استادان مدرسه دارالفنون است .اسكندرنامه،

یکشنبه  15اسفند  6مارچ

مرزى ايران و عراق در آبهاى اروندرود را تعيين كرده است
 1373خورشيدى (  1995ميالدى)

310-259-0506

در بيمارستان جم تهران.

انتشارات شركت كتاب منتشر شده است.

امضاى پيماننامه  1975الجزاير -قراردادى ميان كشورهاى ايران و عراق كه خط

Mathew “Mehrdad” Bahri, REALTOR
)(As Heard on 670 AM KIRN
Residential & Residential Income Specialist
NS ERA BEVERLY HILLS, CA
Direct: 310 - 447 - 7777 | Mobile:

درگذشت ايرج افشار ايرانشناس برجسته كشور پس از طى يك دوره بيمارى

شکست « نوشــته علی ميرفطروس ازسوى

 1353خورشيدى (  1975ميالدى)

ZILLOW 5 STAR AGENT

 1390خورشيدى (  2011ميالدى)

کتاب « دکتر مصدق  -آســيب شناسی يک

زادروز رضا چايچى ،شاعر

CA DRE # 01035809

درگذشت دكتر عباس رياضى كرمانى  -استاد نجوم و هيئت دانشگاه

محمد امينى در پاســخ به كتاب در پاسخ به

 1341خورشيدى (  1963ميالدى)

نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در
جنوبکالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما را
در تمامی مراحل خرید و فروش ملک از آغاز
تا پایان  ،پشتیبانی می کند

پرونده صالح ،گاهشــمارى درايــران قديم،
رياضالفردوس و جستارها درباره نسخه خطى
از جمله نزديك به  300عنوان كتاب منتشرشده او در زمينه هاى تصحيح ،تأليف
و ترجمه هستند.
آثار بیبديل اين پژوهشگر يگانه در شركت كتاب موجود است.
1399خورشيدى (  2021ميالدى)
درگذشت پروفســور دکتر علی اصغر خدادوست متخصص چشم پزشکی (
متولد شیراز  ۱۳۱۴خورشیدی برابر با  ۱۹۳۵میالدی) در آمریکا

درگذشت عباس زرياب خويى ،محقق و مترجم
 1394خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشــت بانو فروغ مصباح زاده همسر زنده یاد دکتر مصطفی مصباح زاده
بنیانگذار موسســه کیهان در سن  90سالگی در شهر لس آنجلس .وی صاحب
امتیاز مجله معروف زن روز از انتشارات کیهان در فعالیتهای مطبوعاتی پیش
از انقالب  57بود.

دوشنبه  16اسفند  7مارچ
 1333خورشيدى (  1955ميالدى)
زادروز حافظ موسوى ،شاعر
 1351خورشيدى (  1973ميالدى)
تأسيس فرهنگستان ادب و هنر ايران (وابسته به وزارت فرهنگ و هنر) به رياست
دكتر پرويز خانلرى
 1368خورشيدى (  1990ميالدى)
درگذشت حسين قوامى (فاخته) ،هنرمند آواز
 1397خورشيدى (  2019ميالدى)
ی در سن  ۸۹سالگی در تهران
درگذشت لیلیت تریان مجسمهساز ایرانی ارمن 

سه شنبه  17اسفند  8مارچ
 1367خورشيدى (  1989ميالدى)
درگذشت عليرضا خواج هنورى  -نوازنده و موسيقيدان
 1329خورشيدى (  1951ميالدى)
ترور سپهبد حاجيعلى رز م آرا ،نخست وزير محمدرضا شاه پهلوى به دستورنواب
صفوى ،توسط خليل طهماسبى از گروه تروريستهاى اسالمى

بیداری

بیداری تنها نشریه ضد خرافات بزبان فارسی
در سراسر جهان پخش می شود
تماس برای اشتراک

858-320-0013
858-320-0013
bidari2@hotmail.com
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دعوت ایالن ماسک مدیرعامل شرکت تسال
از اتحادیه کارکنان اتوموبیل سازی

که شــرکت اتوموبیل سازی جنرال موتورز ،و شرکت اتوموبیلسازی فورد،

ایالن ماسک مدیرعامل شرکت تســا از اتحادیه کارکنان اتوموبیل سازی،
دعوت کرد که در دفتر مرکزی تسال در شهر فری مانت کالیفرنیا یک نشست
 ۱۸میلیارد دالر هزینه خواهند کرد و  ۱۵۰۰۰شــغل جدید برای ساخت
برای برگزاری رایگیری و تصمیم ،در باره آینده کارکنان برگزار نمایند.
رئیس اتحادیه کارکنان اتوموبیلســازی در این مورد اشاره کرده است که
اتوموبیلهای الکترونیکی ایجاد مینمایند.
شرکت تسال و ایالن ماسک از سال  ۲۰۱۸تاکنون در محیط کار  ،روابط غیر
منصفانه با کارکنان داشته است.
ایالن ماسک نیز بیدرنگ در توئیتی نوشته است که شرکت تسال بیش از ۵۰
ناگفته نماند که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سه شنبه خود
در نشست مشــترک کنگره و بامداد همان روز در توئیتی اشاره کرده است هزار اتوموبیل الکترونیکی درست کرده که بیش از  GMو  Fordاست.
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