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

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:

رییسجمهورآمریکابرایمنشی
ایرانیتبارشکیکتولدبرد
ورزشکار ایرانی از المپیک ریو به
ایران باز نمیگردد
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ماجرا جویی قایقهای سپاه در خلیج فارس:

نگرانیایرانیانآمریکا
از تکرار حوادث تلخ پاییز 1979

راین در کلن به یاد قربانیان
تابستان 67گلبارانشد
اورنج تل ه کام ،قطع از اسراییل
وصل به جمهوری اسالمی
رای گیری برای ماریجوانا در
کالیفرنیادرماهنوامبر

در هفتههای اخیر و با افزایش
تحرکات ماجراجویانهقایقهای وابسته
به نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس
و ایجاد مزاحمتهای پیاپی برای
روتاریایرانیانکالیفرنیادر
ناوگان آمریکایی مستقر در این پهنه
اکوادور
آبی مهم جهان ،موجی از نگرانی در
جامعه ایرانیان آمریکا از بروز هرگونه
درگیری نظامی بین آمریکا و ایران،
«هویت داشتن» چه حس خوبی ایجاد شده است.
با توجه به سخنان مکرر رهبران
است
جمهوریخواه که ایران را متهم به
باجگیری از آمریکا کردهاند و نیز
فضای دو قطبی پیش از انتخابات
لسآنجلس 235ساله شد
در آمریکا ،بیش از هر وقتدیگری
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید در سالهای اخیر میتوان شاهد

جوی ضد سیاستهای مماشا 
ت
گرایانه دولت پرزیدنت اوباما در قبال
جمهوری اسالمی در افکار عمومی
آمریکا بود ،جوی که در صورت
بروز هرگونه حادثه نظامی میتواند
به موجی از رویدادهای ناخوشایند،
مانند حوادث پاییز  1979برای جامعه
ایرانیان آمریکا بیانجامد.
در پاییز سال  1979و در پی
گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا
در تهران و اظهارات مکرر ضد
آمریکایی روح اهلل خمینی ،موجی از
خشم عمومی برای مدتها در فضای
عمومی آمریکا حاکم بود و حتی به
برخی تنشها و زد و خوردها بر علیه

ایرانیان و حتی مشاغل آنان انجامید.
ساکنان قدیمی لسآنجلس که تجربه
آن دوره تلخ و راهپیماییهای مردم با
شعار« ایرانی به خانهات برگرد» را دارند
میگویند ،روند حوادث در دو ماه اخیر
درست به همان سمتی رفته است که در
پاییز سال  1979با جرقه گروگانگیری
در تهران ،به موجی از خشم بر علیه
ایرانیانبیگناهدرآمریکاانجامید.فضای
دو قطبی ،سیاست غلط کارتر در قبال
خمینی و غرور ملی خدشه دار شده
مردم آمریکا عمده عوامل آن حادثه بود.
حوادث تلخ پاییز 1979بر علیه ایرانیان
در آمریکا با جنبش عمومی آغوش باز
()FREE HUGپایان یافت.

خواستگاری شگفت انگیز خواننده ایرانی و شادمانی توریست ها در فرانسه
خواستگاری شگفت انگیز کامیار خواننده معروف ایرانی
از دختر مورد عالقه اش در پلکان کلیسای سکرهکر که از
جاذبه های توریستی پاریس محسوب می شود به خبری
داغ در شبکه های اجتماعی تبدیل شد.
کامیار که به همراه دختر مورد عالقه اش برای گردش
به پاریس رفته بود ،تصمیم گرفت تا در این شهر از
عشق زندگی خود خواستکاری کند و به همین دلیل با
همکاری تنی چند از دوستان دوران نوجوانی اش که در
همین شهر ساکن هستند ،روی پلکان یکی از معروف
ترین جاذبه های توریستی پاریس (کلیسای سکره کر) از
هوتان همت خواستگاری کرد.
خواستگاری موزیکال و رومانتیک این خواننده ایرانی
که با آواز خوانی همراه بود به قدری توجه توریست های
حاضر در محل را جلب کرد که صدها نفر با دوربین
های موبایل خود مشغول تصویربرداری از این صحنه
خاص شده و در فضای مجازی آن را به اشتراک گذاشته
اند .تعدادی از تصاویر این رویداد در فیسبوک کامیار
قابل بازدید برای عموم است.
هوتان همت که به خواستگاری شگفت انگیز کامیار
پاسخ مثبت داده است ،متولد شیراز و ساکن لس آنجلس
در کالیفرنیای آمریکاست و در سال های گذشته رابطه

دوستی صمیمی با کامیار داشته است .او از خانواده ای
تحصیل کرده و خوشنام در استان فارس ایران برآمده
است.
کامیار که با این ابراز عشق آتشین ،بار دیگر نشان داد
همچنان شورآفرین است با نام کامل کامیار احمدزاده
متولد  ۲۹نوامبر  ۷( ۱۹۷۸اذر  )۱۳۵۷در تهران اما با

اصالتی مهابادی است .وی در سال ۱۳۵۹هنگامی که دو
ساله بود همراه با خانواده اش به کشور فرانسه و به شهر
پاریس مهاجرت کرد و در آنجا بزرگ شد .او در ادامه
فعالیت حرفه ای خود به لس آنجلس مهاجرت کرد و با
گروه بلک کتز به سرپرستی شهبال شب پره به شهرت
رسید.

اخبار بیشتر از فعالیتها و رویدادهای ایرانیان در آمریکا و دیگر کشورهای جهان را در خبرگزاری ایرانشهر به صورت آن الین دنبال کنید:

www:iranshahrnewsagency.com

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

telegram.me/iranshahrnewsagency
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در کانون خبر:

رییسجمهورآمریکابرایمنشیایرانیتبارشکیکتولدبرد
پرزیدنت اوباما رییس جمهور ایاالت متحده،
دستیار خصوصیاش فریال گواشیری را در محل
کار وی با کیک و شمع تولد و خواندن سرود
« »happy Birth day to youسوپرایز کرد.
صفحه رسمی اینستاگرام کاخ سفید روز جمعه 2
سپتامبر  2016با انتشار تصویری از رییس جمهوری
آمریکا در حالی که کیک تولدی را که روی آن شمع
روشن است به سوی میز کار فریال گواشیری میبرد
نوشت« :رییس جمهوری کیک تولد دستار شخصیاش
را در بال غربی کاخ سفید برای او میبرد».
از قرار معلوم رییس جمهوری اوباما ،دستیار ایرانیاش را
روز  30آگوست و در شب تولدش سورپرایز کرده است.
این آخرین تولد خانم گواشیری است که همزمان
با سکونت رییس جمهور اوباما در کاخ سفید برگزار
میشود .اتاق کار خانم گواشیری دارای دو در است که
یکی از آنها مستقیما به اتاق بیضی (دفتر شخصی رییس
جمهور) باز میشود.
خانم گواشیری از سال  ۲۰۱۴مسئولیت دستیاری
ویژه رییس جمهوری ایاالت متحده آمریکا را عهده
دار است .وی فارغالتحصیل دانشگاه ایرواین در ایالت
کالیفرنیا است و اصالت ایرانی دارد.
اگرچه از پرزیدنت اوباما به عنوان رییس جمهوری
با خلق و خوی مهربان ،صمیمی و رفیق با همکارانش

یاد میشود اما کمتر دیده شده بود او کیک تولد یکی
از کارمندان کاخ سفید را شخصا برای او روی روز میز
کارش قرار دهد.
تصویر این اقدام رییس جمهور آمریکا بالفاصله
در وب سایتهای گوناگون خبری بازنشر یافت و
میلیونها بیننده داشت.

این تولد جایی اهمیت پیدا میکند که بدانیم بیانسه
خواننده معروف آمریکایی نیز این هفته جشن تولد
خود را مهمان بانوی اول آمریکا در اقامتگاه تفریحی
کمپ دیوید است و به اتفاق خانواده اوباما جشن تولد
خود را برگزار میکند و اما قرار نیست آقای رییس
جمهور برای او کیک تولدش را ببرد.

ورزشکار ایرانی از المپیک ریو به آلمان رفته و به ایران باز نمیگردد

احسان حدادی ،ورزشکار ایرانی حاضر در
المپیک ریو هنوز به ایران برنگشته و شایعات
بسیاری درباره او در رسانهها و شبکههای اجتماعی
منتشر شده است .یک وبسایت اخبار حوادث در
ایران خبر داده که این ورزشکار صاحبنام ایرانی
به تبعید و  ۱۰۰ضربه شالق در ایران محکوم شده
و به همین دلیل از بازگشت به ایران امتناع میکند.
آقای حدادی دارای گرینکارت آمریکاست.
روز یکشنبه  4سپتامبر  ۱۴( 2016شهریور)،
وبسایت رکنا در مصاحبهای با عبدالصمد
خرمشاهی ،وکیل دادگستری جزئیاتی از حکم
صادر شده علیه احسان حدادی ،ورزشکار رشته
سرمایه ما از دست برود».
پرتاب دیسک ایران منتشر کرد که در سایر بازیهای المپیک شده بود.
رسانهها بازتاب گستردهای داشت .به گفته این آقای خرمشاهی همچنین به احتمال بازنگشتن احسان حدادی که گفته میشود دارای گرین
وکیل دادگستری که وکالت یک زن  ۳۰ساله را احسان حدادی برای همیشه اشاره کرده است :کارت آمریکاست ،در المپیک ریو نتوانست
برعهده دارد ،آقای حدادی به اتهام آزار و اذیت «احسان شرایطش را دارد و می تواند بدون مشکل نتیجه مناسبی را کسب کند .او در آخرین پست
این زن به تبعید و  ۱۰۰ضربه شالق محکوم شده در آمریکا زندگی کند اما دوست نداریم شخصیت اینستاگرام خود خبر داده که در آلمان مشغول
و با سپردن وثیقه سنگینی موفق به حضور در ملی کشور تابعیت کشور دیگری را بگیرد و مداوای پای مصدومش است.
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در کانون خبر:

راین در کلن به یاد قربانیان تابستان 67گلباران شد

در واپسین روزهای تابستان در یک روز گرم آفتابی
در شهر کلن ،هنگامی که اغلب آلمانی ها و توریست
ها در کنار رود راین مشغول تفریح و خوردن و
نوشیدن بودند ،جمعی از ایرانیان کلن و شهرهای
اطراف با شاخههای گلسرخ در دست گرد هم جمع
شدند تا یاد جوانانی را زنده نگاه دارند که در دهه
 ۶۰و به ویژه در تابستان  ۶۷توسط رژیم جمهوری
اسالمی به جوخههای اعدام سپرده شدند.
اختر قاسمی روزنامهنگار ایرانی آلمانی در این باره
مینویسد:
این مراسم که امسال ۲۸امین سال خود را پشت سر
گذاشت به دعوت جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی
ایران کلن ،برگزار شد.
حاضران ابتدا در مقابل دفتر تلویزیون وی دی ار
(تلویزیون غرب آلمان) جمع شدند و پس از شنیدن صحنهی سپردن گل سرخ توسط آنان به آبهای یاد و خاطره قربانیان دهه  ۶۰به آبهای رود راین
سخنان برخی شرکتکنندگان ،به سوی رود راین راین غمانگیز و دردناک بود.
سپرده شد که چون هر رود دیگری نماد حرکت و
حرکت کردند .زنانی در این تظاهرات شرکت داشتند گل های سرخ توسط تک تک تظاهرکنندگان به زندگی و پایداری است.
که همسرانشان جزو جانباختگان سال  ۶۷بودند.

یونیسف از وضعیت باقر نمازی در زندان اوین ابراز نگرانی کرد

این نهاد وابسته به سازمان ملل پیشتر نیز نسبت
به وضعیت باقر نمازی ابراز نگرانی کرده بود.
باقر نمازی در زمان محمدرضا پهلوی استاندار
خوزستان بود و پس از آن نیز تا سال  ۱۹۹۶به
عنوان نماینده یونیسف در کشورهای سومالی،
مصر و کنیا فعالیت میکرد.
سیامک نمازی ،فرزند باقر نمازی و مدیر پیشین
بخش برنامهریزیهای استراتژیک کمپانی نفتی
کرسنت ،مهرماه پارسال از سوی نیروهای امنیتی
ایران بازداشت شد.
سیامک نمازی متولد تهران و تحصیلکرده
آمریکا است و مانند پدرش تابعیت دوگانه
ایرانی -آمریکایی دارد.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد ،یونیسف،
با انتشار بیانیهای نسبت به وضعیت باقر نمازی
کارمند پیشین خود که در ایران زندانی است،
ابراز نگرانی کرد .باقر نمازی  ۸۰سال دارد و
دارای تابعیت دوگانه ایرانی -آمریکایی است.
او در زمان واقعه سینما رکس آبادان استاندار
خوزستان بود.
یونیسف در بیانیه خود که روز سهشنبه 6
سپتامبر  ۱۶( 2016شهریور) منتشر شد ،نوشته که
همکاران پیشین باقر نمازی در این نهاد ،نسبت به
وضعیت سالمت او عمیق ًا ابراز نگرانی میکنند و
این نگرانیها با توجه به گذشت شش ماه از زمان
بازداشت وی افزایش یافته است.

خانواده باقر نمازی نیز پیشتر نسبت به وضعیت
او ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که آقای
نمازی ناراحتی قلبی دارد و نیاز است که تحت
مراقبتهای پزشکی باشد.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد ابراز
امیدواری کرده است که باقر نمازی درمانهای
پزشکی الزم را در زندان دریافت کند و مقامهای
ایران به دالیل «انساندوستانه» هر چه زودتر او
را آزاد کنند.
یونیسف تأکید کرده است که باقر نمازی در زمان
اشتغالش در این نهاد ،هیچ گونه فعالیت سیاسی
نداشته و شایسته آن است که دوران بازنشستگی
خود را در آرامش و صلح سپری کند.

دکتر منصور شمسا ،رئیس پیشین انستیتو پاستور ایران،
در آمریکا درگذشت .منصور شمسا که هنگام مرگ
 ۹۴سال داشت ،به طور رسمی از سال  ۱۳۳۴به عنوان
متخصص اپیدمیولوژی به استخدام انستیتو پاستور ایران
در آمد و سال ها ریاست این نهاد مهم علمی را در ایران
غهده دار بود.
او که از محققان برجسته ایران در زمینه بیماریهای
واگیردار مانند طاعون و آبله بود ،در سال  ۱۳۴۷به
ریاست بخش اپیدمیولوژی و مسئول تحقیقات طاعون

منصوب شد .او در سال  ۴۸نیز به عنوان کارشناس
سازمان بهداشت جهانی در کنترل طاعون اندونزی
مشارکت داشت.
منصور شمسا در سال  ۱۳۵۰در برنامه ریشه کنی آبله
در کشور پاکستان به عنوان مشاور اپیدمیولوژی شرکت
داشت .او مدتی نیز به عنوان رئیس انستیتو پاستور ایران
مشغول به فعالیت و در سال  ۱۳۵۴بازنشسته شد.
شمسا فعالیتهای خود را تا سال  ۱۳۶۸در ستاد
گسترش شبکههای بهداشت در زمینه مبارزه با بیماریهای واگیردار ادامه داد.

دکتر منصور شمیسا در آمریکا درگذشت

اورنج ِت ِله کام ،قطع از اسراییل ،وصل به جمهوری اسالمی
در سی اُم ژوئن  ،2015کمپانی مخابراتی بزرگ
فرانسه ،اورنج تلکام ،اعالم کرد که در مدت دو سال
آینده ،همکاری های استراتژیک و شراکت خود را با
همکار اسراییلی اش ،اورنج اسراییل ،که از َبرندهای
تحت لیسانس همان کمپانی فرانسویست ،قطع خواهد
کرد .قرارداد بین شرکت فرانسوی و شریک اسراییلی
تا سال  2025اعتبار داشت و اورنج تلکام برای فسخ
این همکاری ،مبلغ  90میلیون یورو به شرکت اسراییلی
پرداخت خواهد کرد تا آنها بتوانند ،پس از جدایی از
اورنج تلکام ،کمپانی خود را بازسازی کنند.
در آن زمان «پی یِر لوئِت» مدیرعامل اورنج تلکام در
مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت که این جدایی با
توافق دو طرف حاصل شده است .چند روز بعد لوئت
مدعی شد با «بنیامین نتانیاهو» ،نخست وزیر اسراییل
دیدار کرده و درباره ی قطع همکاری با شریک اسراییلی
گفته که هدف ،پشتیبانی از تحریم آن کشور نبوده و
ضمن تحسین اسراییل ،خواستار سرمایه گذاری بیشتر
در اسراییل شده است .البته گفته میشود که لوئت در
سفرش به اسراییل ،با مقامات رسمیشریک تجاری شان
هیچ دیداری نداشته است .مقامات کمپانی فرانسوی هم
در گزارش هایی ،دلیل قطع همکاری خود با اسراییل را
نداشتن کنترل بر فعالیت های همکار تجاری شان ذکر
کرده بودند ،نه بایکوت اسراییل.
اما پس از گذشت حدود یکسال از آن ماجرا ،اکنون به
گزارش خبرگزاری رویترز (چهارشنبه  31اوت ،)2016
کمپانی اورنج تلکام فرانسه در حال مذاکره با شرکت
مخابرات تلفن همراه جمهوری اسالمیایران ( MCIیا
همراه اول) است که بزرگترین اپراتور موبایل در این
کشور محسوب میشود .مذاکرات پیرامون موضوع
همکاری گسترده درباره ی فعالیت های مخابراتی تلفن
همراه در ایران است .سخنگوی کمپانی اورنج فرانسه
در بیانیه ای رسمیکه برای رویترز ارسال شده است،

میگوید« :ما انتظار داریم که مذاکرات طرفین طی
ماههای آینده نتیجه بخش باشد ».در این بیانیه جزییات
بیشتری اعالم نشده است .همزمان در تحولی دیگر ،وال
استریت ژورنال نیز اعالم کرد که اورنج تلکالم مشغول
بررسی خرید بخشی از سهام شرکت مخابراتی همراه
اول جمهوری اسالمیایران است .شرکت اورنج ضمن
عدم تایید یا رد این خبر ،اعالم کرد که آنها استفاده از
فرصت های موجود در بازار ایران را در نظر گرفته اند.
بدنبال اجرایی شدن معاعهده ی «برجام» که بین رژیم
جمهوری اسالمیو قدرت های بزرگ جهانیُ ،رخ داد و
طی آن برخی از تحریم ها در زمینه ی فعالیت های هسته
ای کاهش یافت یا برداشته شد ،تعدادی از کمپانی های
بین المللی برای استفاده از بازار اقتصادی کشور ایران
پس از تحریم ها ،وارد عمل شده اند .اورنج تلکام در
بیانیه ی رسمیخود تصریح کرده است« :ما در حال انجام
مطالعات امکان سنجی و ارزیابی آنچه که در موقعیت
پیچیده ی فعلی در بازار اقتصادی ایران در حال وقوع
است ،هستیم و توجه ویژه ای به برخی بخش های ادامه
دار تحریم های جمهوری اسالمیایران خواهیم داشت».

بر اساس مطالعات بخش پژوهش خبرگزاری ایرانشهر،
«همراه اول» متعلق به شرکت «ارتباطات سیار» است که
مالک آن «شرکت مخابرات جمهوری اسالمیایران»
است .سهامداران اصلی آن در حال حاضر کنسرسیومیبه
نام «اعتماد مبین» است که متشکل از سه شرکت
«گسترش الکترونیک مبین ایران»« ،شهریار َمهستان متعلق
به بنیاد تعاون سپاه» و «شرکت توسعه اعتماد متعلق به
ستاد اجرایی فرمان امام» است که در تهران و خراسان
فعالیت میکنند .این کنسرسیوم پس از تصمیم رژیم
جمهوری اسالمیبه خصوصی سازی شرکت ها و
نهادهای اقتصادی دولتی ،در پنجم مهرماه سال  ،1388در
تاالر بورس تهران و درعرض فقط چند دقیقه  51درصد
شرکت سهامیمخابرات را به ارزش  7800میلیارد تومان
خریداری کرد.
آنچه در این بحث جالب توجه است ،این است که 23
سهام اورنج تلکام تحت مالکیت دولت فرانسه است و
اکنون در مییابیم که چگونه قطع همکاری با اسراییل در
 2015منجر به وصل همکاری با جمهوری اسالمیایران
در  2016شده است.

رای گیری برای ماریجوانا در کالیفرنیا در ماه نوامبر
شهروندان ایالت کالیفرنیا در انتخابات هشتم نوامبر
میتوانندبرایقانونیکردنمصرفماریجوانا(کانیباس)
برای موارد تفریحی در رای گیری شرکت کنند.
رای گیری برای ماریجوانا عالوه بر کالیفرنیا در 8
ایالت دیگر آمریکا نیز در هشتم نوامبر جریان دارد.
این اولین بار در تاریخ آمریکا است که میزان چشمگیری
از رای دهندگان ،از  ۹ایالت ،به موضوعی چون آزادی یا
منع ماریجوانا رای خواهند داد.
رای دهندگان در پنج ایالت کالیفرنیا ،نوادا ،آریزونا،
ماساچوست و مین به آزادی یا منع ماریجوانا برای
مصارف تفریحی رای خواهند داد.
رای دهندگان در چهار ایالت مونتانا ،داکوتای شمالی،

آرکانزاس ،و فلوریدا به آزادی یا منع ماریجوانا برای
مصارف پزشکی رای خواهند داد.
در حال حاضر در  ۲۹ایالت از جمله کالیفرنیا و
همینطور واشنگتن دیسی ،مصرف ماریجوانا برای
مصارف پزشکی منع قانونی ندارد.
در حال حاضر بسیاری به بهانه مصرف پزشکی از این
ماده مخدر ضعیف به عنوان یک تفریح استفاده میکنند.
به این صورت که آنها با پرداخت وجه مختصری به یک
مرکز پزشکی اجازه استفاده آنرا اخذ میکنند.
حاال مقامات قانونگذار میگویند برای صیانت از
حریم قانون و جلوگیری از آنکه افراد یا گروههایی از
این طریق قانون را دور بزنند ،میخواهند در  5ایالت از

جمله کالیفرنیا در صورت موافقت مردم ،استفاده تفریحی
از ماریجوانا را آزاد کنند.
نظرسنجیها در ایالت های فلوریدا ،مونتانا ،و آرکانزاس
حاکی از آن است که بیش از  ۶۰درصد از شرکت
کنندگان حامی آزاد شدن ماریجوانا برای مصارف
پزشکی هستند .اما آماری از کالیفرنیا منتشر نشده است.
در سالهای اخیر خصوصا استفاده از ماریجوانا برای
نوجوانان در مدارس و کالجهای تحصیلی در برخی نقاط
کالیفرنیا موجب نگرانیهای جدی خانوادهها شده است.
برخی معتقدند با رفع ممنوعیت از استعمال این ماده
دخانی احتمال تشویق منفی نوجوانان و میزان گرایش به
آن کم خواهد شد.
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روی میز تحریریه:
آیا گناه آنها هنوز به گردن ماست؟

آشتی با مردگان
نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی

سالها و دههها بعد از پایان جنگ جهانی دوم ،هنوز برای آلمانیهایی که
در سالهای جنگ بهدنیا آمدند یا در آن زمان کودکی خردسال بودند ،فضایی
و مجالی نبود تا از تجربه و اثر و خراشهایش حرفی بزنند .جواب استاندارد
همین بود که «چیزی یادم نمیاد»« ،جنگ مال بزرگساالن بود»« ،من بچه بودم و
اثر زیادی روی من نداشت ».دروغی مودبانه و تحمیلی از سوی جامعه ...سالها
گذشت تا نسلی که به نسل «کودکان جنگ» معروفاند ،بزرگ شوند و معلوم
شود که آسیبها و هراسها و وحشت آن جنگ و این فضای عمومی سکوت،
آشغال را زیر فرش پنهان کردن و هیچ نگفتن و ندانستن از تاریخچه خانواده،
چه اثرات دردناک و خراشهای عمیقی بر روان و عادات کودکان جنگ گذاشته
است.
بررسیها و تحقیقهای روانکاوانه یکی بعد از دیگری نشان داد که کودکان آن
روز که حاال بزرگساالن جامعهاند ،تنهاترند و افسردهتر ،مشکالت جدی برقراری
رابط ه معنادار و پایدار دارند ،گاه از هرچیز مربوط به کشور و وطن و ملیت
بیزارند ،گاه از پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ ،نمیتوانند احساسات خود
را به روشنی بروز دهند و «آلمانی سردمزاجاند».
نسلی که در ده ه  ۶۰و  ۷۰مدرسه میرفت و به قول یک کمدین آلمانی معروف
هفتهای سهبار در مدرسه درس «عذابوجدان» داشت و جمعهها هم روز ملی
«شرم» بود .نسلی که پدرها و مادرهایشان به دالیل مختلف و موجه حرفی از
آن سالها نمیزدند ،گاه حتا نمیدانستند بعضی از اعضای خانواده پناهجویند،
بر سر آن یکی در اردوگاه کار اجباری یا در زندانهای روسیه چه گذشته است،
نمیدانستند پدربزرگ مهربان افسر نازی یا آرشیتکت وردست نازیها بوده و....
روانشناسان آلمانی میگویند با پیرهای فعلی آلمان که حرف بزنید همه داستانها
دارند از جنگ اما وقتی از آنها روایت فردی و شخصیشان را بخواهید ،فوری
میگویند نه نه من کوچک بودم و چیزی یادم نیست یا روی من اثر مهمی
نداشت ...که داشت...
در دههی  ۱۹۹۰میالدی یک روانشناس آلمانی باالخره کتابی با عنوان «کودکان
جنگ» نوشت ،کتابی که در ابتدا چندان با استقبالی روبرو نشد .اما حاال به
چاپ دهم رسیده و موجب شده در شهرهای مختلف آلمان گروههای مردمی
با عنوان «کودکان جنگ» تشکیل شود .گروههایی که حاال جلساتشان مملو از
شرکتکنندگان است که اغلب کودکان جنگ بودند و باالخره بعد این همه سال
جرات پیدا کردند تا از خراشهایشان بگویند .اما آلمان چطور به دنبال مرهم
برای خراشهای اینچنین کهنه است؟ شیوهای که در دو سه ده ه اخیر رایج شد
ترکیبی است از آموزههای روانکاوی ،تئاتر و اجرا و گروههای جمعی با باوری
محوری«:با مردگان و گذشتگانات به صلح برس ،تا رهایی پیدا کنی و فردا
باالخره روز دیگری باشد».
شرکتکنندگان در این برنامهها که معموال چندین روز طول میکشد ،در
نوبتهای مختلف نقشهای آدمها و هویتهای کلیدی داستان هر مراجعهکننده
را برعهده گرفتند و اجرا میکنند .نه با جزئیات دقیق و روایتی که مراجعهکننده
در اختیارشان میگذارد ،کلیات را میدانند و بقیه ماجرا در روند بدهوبستان و

اجرا شکل میگیرد...آدمهای هر گروه بهنوبت مادر و دایی و خاله و آلمان نازی
و افسر و هویت ملی زندگی دیگری میشوند و با هدایت روانکاو پرفورمنسی
را اجرا میکنند که لزوما عین واقعیت گذشته نیست.
نظام درمانی آلمان با احتیاط با این شیوه که روز به روز بیشتر طرفدار پیدا
میکند ،مواجه شده و هنوز به عنوان یکی از راههای علمی و درمانی تصویباش
نکرده است .با اینحال نتایج بررسیهای دانشگاهی آلمان نشان داد که شمار
قابلتوجهی از افراد بعد از شرکت در این جلسات گروهی درمانی ،حال بهتری
دارند .بعید نیست که این شیوه را نظام درمانی آلمان به رسمیت بشناسد .نظامی
که به قول نویسنده آلمانی متن همیشه در داروخانهها در قفس ه کنار داروهای
شیمیایی ،چند داروی گیاهی و محصوالت هومیوپاتی هم هست و از اساس
برای راههای جایگزین درمان شیمیایی احترام و اعتقاد خاصی قائل است(.تجربه
شخصی من کامال این را تایید میکند).
این مطلب بسیار خواندنی را بیلگر نوشته است ،از نویسندگان تحریریه
«نیویورکر» که پدر و مادرش آلمانیاند ،در دهه  ۶۰میالدی به آمریکا مهاجرت
کردند ،میگوید حتا در ناف نیویورک همیشه به دلیل آلمانیاالصل بودن احتیاطی
و سوال ناگفتهای در مواجهه افراد با او موج میزد :اوه پدر و مادرتان آلمانیاند؟
متولد چه سالیاند راستی؟ و گوینده در ذهن در سکوت سالها را به عقب میبرد
تا برسد به  ۱۹۳۹و حساب کند که پدر و مادر او چندساله بودند و آنقدری سن
داشتند که کارهای باشند یا نه ...بیلگر که به برلین برگشت تا درباره پدربزرگ
ت مواجه شود و
نازیاش بیشتر بداند ،گذشته را بکاود و غباررویی کند ،با واقعی 
در یکی از این جلسات هم شرکت کرده است.
بر گرفته از:
Where Germans Make Peace With Their Dead by Burkhard Bilger/
newyorker.com
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طرح بریتانیا
برایحملهاتمیبهتاسیساتنفتیایران
برای پیدا کردن صاحبان مشاغل و نیاز به داشتن
اطالعات از مهمترین اتفاقات روز در جامعه
ایرانیان کالیفرنیا کافیست با مرکز اطالعات
ایرانیان تماس بگیرید
در فاصله سالهای  ۱۹۴۰تا  ۱۹۶۰ایاالت متحده
و بریتانیا قصد داشتند تا در صورت حمله احتمالی
شوروی ،تجهیزات نفتی ایران و عراق را از بین
ببرند.
اسناد جدید نشان میدهند که استفاده از سالح
هستهای در ایران و عراق یکی از گزینههای بریتانیا
بوده است.
این مجموعه شامل  12سند دست اول است که
در 23جون  2016در واشنگتن دیسی و بر اساس و
طبقه بندی «استیو اورلی؟» منتشر شده است.
در دو شماره پیشین ایرانشهر برای نخستینبار به
زبان فارسی مجموعا  10سند از این مجموعه را
مطالعه کردید .در این شماره دو سند نهایی این
مجموعه به حضورتان معرفی میشود.
الزم به توضیح است کلیه این اسناد از
سوی آرشیو امنیت ملی در دانشگاه جورج
واشنگتن در صورت عمومی منتشر شده است
و هم اکنون در درگاه اینترنتی این نهاد به آدرس
 /http://nsarchive.gwu.eduقابل دسترس
است.

شرکت پترولیوم عراق که از سوی بریتانیا اداره
میشد قادر بود عملیات تخریب زمینی در پاالیشگاه
عظیم کرکوک (که هنوز به دولت عراق تعلق
نداشت) را به انجام برساند و پاالیشگاههای الوند
و بصره در عراق به دولت این کشور تعلق داشتند.
اما شرایط در ایران پیچیدهتر بود؛ با ملی شدن
کمپانی نفت ایران  -انگلیس در سال  ،۱۹۵۱بریتانیا
عملیات تخریب زمینی در ایران را رها کرد.
بریتانیا نقشه حمالت هوایی با استفاده از بمبهای
معمول را جایگزین تخریب زمینی کرد ولی تجربه
بمباران پاالیشگاههای آلمان در جنگ جهانی دوم
نشان میداد این نقشه موفقیت چندانی نخواهد
داشت.

سند شماره ۱۱A
گزارش کمیته نیروهای مشترک بریتانیا،
«مضایقه نفتی در خاورمیانه»
December 13, 1955 , Top Secret

سند شماره ۱۱B
گزارش کمیته نیروهای مشترک« ،مضایقه
نفتی در خاورمیانه»
May 16, 1956, Top Secret

منبع :آرشیو ملی,69/35/6 DEFE,145/32/6 DEFE ،
53/87/4 DEFE

این دو سند نشان میدهند بریتانیا در استفاده
از تسلیحات هستهای به منظور پیشبرد نقشه
مضایقه نفتی ،ابایی نداشته است و دولتی شدن
پاالیشگاههای ایران و عراق ،عاملی برای اتخاذ این
تصمیم شد .این پاالیشگاهها باید از بین میرفتند تا
نفت به دست نیروهای شوروی نیفتد اما عملیات
تخریب زمینی مشروط به همکاری شرکتهای نفتی
بود و درخواست از دولتهای ایران و عراق برای
همکاری در سیاست مضایقه نفتی از نظر سیاسی
غیرقابل قبول بود؛ زیرا آنها از وجود چنین سیاستی
اطالع نداشتند .یکی از گزینهها حمله هوایی و
استفاده از بمبهای معمول بود ولی تعداد هواپیماها
کافی نبود و کمیته نیروهای نظامی مشترک بریتانیا
به این نتیجه رسید تا یافتن راهحلی برای تخریب
زمینی ،بهکارگیری تسلیحات هستهای بهترین گزینه
است.

با وجود کودتای سال  ۱۹۵۳و بر سرکارآمدن دولت
تازه در ایران باز هم این نقشه پابرجا ماند .در سال
 ۱۹۵۴دولت جدید ایران قرارداد کنسرسیوم نفتی را
امضا کرد که در آن شرکت نفت ایران  -انگلیس و
پنج کمپانی نفتی آمریکایی ازجمله آرامکو ،صنعت
نفت ایران را در اختیار میگرفتند اما ایرانیها هنوز
اختیاراتی داشتند از جمله اداره پاالیشگاه نفتی
کرمانشاه ،حوزه نفتی و سیستم توزیع نفت در
سرتاسر کشور.
در این اسناد مشخص نشده برای پاالیشگاههایی
که در دست دولت عراق بودند چه تصمیمی گرفته
شد ،همچنین مشخص نیست چه اماکنی در ایران
به عنوان هدف حمالت هستهای در نظر گرفته
شدند .اما کمیته نیروهای مشترک بریتانیا از سوی
وزارتخانه این اجازه را دریافت کرد که از ایاالت
متحده بخواهد مسئولیت حمله هستهای به ایران را
بپذیرد؛ زیرا این کشور مجهز به زرادخانهای بود که
میتوانست مورد استفاده قرار بگیرد و این مسئله در
جلسات رسمی میان دو کشور در لندن در فوریه
سال  ۱۹۵۶به بحث گذاشته شد ولی تصمیمگیری
برای واگذاری مسئولیت نقشه مضایقه نفتی ایران به
آمریکا به تعویق افتاد.
مقامات نظامی بریتانیا تصمیم گرفتند در این فاصله
فقط راه اجرای نقشه در ایران از طریق حمالت
هستهای آمریکا امکانپذیر خواهد بود.
اما نکته جالب در این اسناد در پاسخ به این سوال
نهفته است که آیا ایاالت متحده موافقت کرد از
تسلیحات هستهایاش در ایران بهره بگیرد؟
اسناد به دستآمده نشان میدهند آمریکا این
موضوع را نپذیرفته است.
پروسینگ به ایران اعزام شد تا حوزههای نفتی و
تأسیسات را بررسی کند و پیشنهاد داد نقشه اصلی
مضایقه نفتی از طریق عملیات تخریب زمینی در
ایران امکانپذیر است .مقامات انگلیسی نیز عقیده
داشتند افزایش حضور شهروندان آمریکایی در ایران
تخریب از طریق عملیات زمینی را تسهیل میکند
و بهتر از بمباران هستهای خواهد بود .ویلیام اتتو،
متخصص عملیات تخریب زمینی در کمپانی آرامکو،
در مصاحبهای گفت بهمنظور کمک به انگلیس برای
برنامهریزی سیاست مضایقه نفتی از سوی سیا به

ایران اعزام شد.
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سند شماره ۱۲
شورای امنیت ملی ،5714 NSC ،بیانیه
سیاستگذاری« ،حفظ و نگهداری تأسیسات و
منابع نفتی خاورمیانه»
May 29, 1957; with several associated NSC
and State Department memoranda, 19571963, Top Secret

منبع :کتابخانه ریاستجمهوری آیزنهاور ،مجموعه شورای
امنیت ملی ،زیرمجموعه اوراق سیاستگذاری ،جعبه ۸

سیا ،وزارت امور خارجه و وزارت دفاع در سال
 ۱۹۵۶توصیه کردند  5401 NSCباید ادامه یابد
اما جورج وبر ،یکی از اعضای جوان شورای
امنیت ملی ،عقیده داشت این طرح باید از بین
برود .سیاست مضایقه نفتی ناسیونالیسم عربی را
در نظر نگرفته بود؛ امری که کنترل حوزههای نفتی
خاورمیانه از سوی غرب را بهشدت تهدید میکرد.
عالوهبراین وبر عقیده داشت تخریبهای گزینشی
به منظور ازسرگیری تولید نفت پس از شکست
شوروی بیهوده است؛ زیرا نیروهای شوروی در
صورت شکست و عقبنشینی تمامی تأسیسات
نفتی را نابود خواهند کرد و از سوی دیگر آموزش
نیروهای عملیات تخریب زمینی که روزبهروز به
تعدادش افزوده میشد ،خطر درز اطالعات به
کشورهای میزبان را افزایش میداد.
سیاست مضایقه نفتی منحل نشد ولی تغییراتی در
آن ایجاد شد و آیزنهاور در سال  ۱۹۵۷طرح NSC
 5714را به امضا رساند.
در این نسخه به حفظ و نگهداری از منابع نفتی،
انسداد چاههای نفت و محافظت از تأسیسات در
برابر حمالت هوایی تأکید شد .کمپانیهای نفتی و
دولتهای خاورمیانه اجرای این طرح را برعهده
داشتند و مشارکت سیا با کمپانیهای نفتی بهمنظور
تخریب یا از کار انداختن تأسیسات نفتی مختومه
اعالم شد .اگر تأسیسات نفتی به دست شوروی
میافتادند ،ارتش آمریکا به عنوان آخرین راهحل
وارد ماجرا میشد تا از روشهای مستقیم ،تأسیسات
نفتی را نابود کند.
اسنادی که از ردهبندی محرمانه خارج شدهاند،
مشخص نمیکنند سرانجام طرح 5714 NSC
چه شد و کدام کشورها از خاورمیانه حاضر به
همکاری با این طرح شدند .کاخ سفید در دوره
ریاستجمهوری کندی در سال  ۱۹۶۳از وزارت
امور خارجه این پرسش را مطرح کرد که آیا نیازی
به جایگزینی  5714 NSCاست یا این سیاست باید
لغو شود؟
آیا این طرح هنوز بیانگر مواضع ایاالت متحده در
سیاست خارجی است یا خیر؟
پاسخ به این پرسش در پروندهها و اسناد موجود
نیست.
این اسناد البته شامل اوراقی دیگری از جمله طرح
های آمریکا برای تقویت نیروهای جایگزین در قبال
نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در کشورهای عربی و
ایران است و توجه دولتمردان غربی به اسالمگرایان
را نیز دربر میگیرد.
پیام ویژهای از سوی روح اهلل خمینی به پرزیدنت
کندی در سال  1963نیز در همین مجموعه منتشر
میگنجد که در ماههای اخیر در میان رسانههای
فارسی زبان مورد توجه قرار گرفت .اما شاید برخی
رسانهها عمدا از طرح سایر اسناد که نشان میدهد
برای انگلیسیها حمله اتمی به ایران گزینه دیگر
بوده خودداری کردهاند.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر می کند
www.iranshahrnewsagency.com
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 9تا  15سپتامبر( 19تا  25شهریور)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  19شهریور 9/سپتامبر
 1286خورشیدی ()1907
انتشار روزنامه «نسیم شمال» به مدیریت
سیداشرفالدین حسینی قزوینی در رشت
 1336خورشیدی (1957میالدی)
ازدواج اردشیر زاهدی با شهناز پهلوی
 1358خورشیدی (1979میالدی)
درگذشت آیت اهلل طالقانی -روحانی عضو
نهضت آزادی ایران و مبارز علیه حكومت سلسله
پهلوی.
 1359خورشیدی (1980میالدی)
زادروز شاهین نجفی ،نوازنده ،ترانهسرا ،فعال
اجتماعی و خواننده

شنبه  20شهریور 10/سپتامبر
 1307خورشیدی ()1928
گشایش بانك ملی ایران توسطرضا شاه پهلوی و
هیأت دولت با سرمایهی دو میلیون تومان
 1309خورشیدی (1930میالدی)
چاپ مجل ه نورافشان ،به مدیریت شوكت
سالمی
 1314خورشیدی (1935میالدی)
تغییر نام شهرهای ایران به پیشنهاد فرهنگستان و
تصویب هیأت وزیران
 1357خورشیدی (1978میالدی)
كنارهگیری رضا قطبی از ریاست سازمان رادیو و
تلویزیون ملی ایران
جمع كثیری از مقامات بلندپای ه دولتی
ممنوعالخروج شدند
 1360خورشیدی (1981میالدی)
ترور آیت اهلل مدنی
 1380خورشیدی (2001میالدی)
حمله تروریستی  ۱۱سپتامبر به آمریکا که در آن
نزدیک به  ۳۰۰۰نفر کشته شدند.

یکشنبه  21شهریور 11/سپتامبر
 1339خورشیدی ()1960
قطع برنامههای تبلیغاتی علیه ایران در رادیو
مسكو
 1345خورشیدی ()1966
زادروز انوشه انصاری ،کاوشگر ،رئیس انجمن
گردانندگان شرکت فناوری ارتباط از راه دور
( )TTIو نخستین زن فضانورد ایرانی
 1363خورشیدی ( میالدی)1984
زادروز شقایق رحیمیراد ،هنرپیشه سینما

دوشنبه  22شهریور 12/سپتامبر
 1299خورشیدی (1920میالدی)
قتل شیخ محمد خیابانی توسط قزاقان
 1312خورشیدی (1933میالدی)
انتخاب محمدعلی فروغی به مقام رییس
الوزرایی
کاءالملک،
محمدعلی فروغی دردشتی ملقب به ُذ
ُ
روشنفکر ،مترجم ،ادیب و سخنشناس،
فیلسوف ،تاریخدان ،روزنامهنگار ،سیاستمدار،

دیپلمات ،نماینده مجلس ،وزیر و نخستوزیر
ایران بود.
در سال  ،۱۳۰۴پس از تصویب انقراض دودمان
قاجار ،که خود در آن نقش تعیین کنندهای
داشت ،کفیل نخستوزیری شد .با انتقال سلطنت
از قاجار به پهلوی ،فروغی به عنوان اولین
نخست وزیر در دوره پهلوی ،مراسم تاج گذاری
رضاشاه را در اولین قدم برگزار کرد .در دومین
دوره نخست وزیری او ،کشف حجاب یکی از
جنجالبرانگیزترین رویدادهایی بود که به وقوع
پیوست.
 1324خورشیدی (1945میالدی)
تشكیل هیأت مؤسسان حزب دمكرات
آذربایجان به ریاست پیشهوری
 1334خورشیدی ()1955
درگذشت حاج مهدی قلی هدایت
(مخبرالسلطنه) -نویسنده و سیاستمدار
 1356خورشیدی (1977میالدی)
عدهای ناشناس اتومبیل اشرف پهلوی و همراهان
او را در جنوب فرانسه به گلوله بستند .اشرف در
این حادثه جان سالم بهدر برد ولی ندیمهاش به
قتل رسید.
 1364خورشیدی ()1985
درگذشت دكتر محمود صناعی ـ ادیب و
پژوهنده
 1382خورشیدی (2003میالدی)
درگذشت رضا بیک ایمانوردی ،بازیگر و
ورزشکار در ایالت آریزونای آمریکا
 1389خورشیدی (2010میالدی)
درگذشت ستار لقائی قصه نویس و روزنامهنگار
باسابقه مطبوعات ایران در بیمارستانی در لندن.
او متولد سال  1325خورشیدی درتربت حیدریه
بود و پس از پایان دوره دبیرستان هنگام تحصیل
در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشکده
ادبیات دانشگاه تهران کار مطبوعاتی خود را در
مجله تهران مصورآغاز کرد .شش سال بعد در
سال  1349لقائی برای چهار سال سردبیر تهران
مصور شد و درسال  1353پس از تعطیل شدن
تهران مصور به همراه تعداد دیگری از مجالت
و روزنامهها ،سردبیری مجله هفتگی «کودک و
زندگی» را بر عهده گرفت که از انتشارات انجمن
ملی حمایت کودکان بود و در باره آن و برای
والدین و مربیان منتشر میشد.
ستار لقائی در کنار کارمطبوعاتی ،داستان نویس
پرکاری هم بود که اولین داستان بلند او به نام
«همبستران مرداب» در سال  1346در تهران
منتشر شد .از لقائی مجموعا  18کتاب شامل
داستانهای بلند ،مجموعه داستانهای کوتاه،
گزارش و داستان کودکان در تهران ،لندن و
لسآنجلس به چاپ رسید.از لقائی همچنین اثری
باقی مانده به نام «عشق من  ...هنر من  ...زندگی
من» که مجموعهای است از مصاحبه با هفتاد
هنرمند درباره عشق ،هنر و زندگی .این مجموعه
بی نظیر در سال  1349درتهران به چاپ رسید.

 1339خورشیدی (1960میالدی)
تشكیل كنفرانس كشورهای نفتخیز خاورمیانه
در بغداد و تأسیس سازمان اوپك
 1359خورشیدی (1980میالدی)
زادروز لیندا کیانی ،هنرپیشه سینما
 1389خورشیدی (2010میالدی)
درگذشت هانیبال الخاص ،نقاش ،منتقد ،شاعر و
آغازگر طراحی فیگوراتیو در نقاشی نوگرای ایران
که سالها از بیماری سرطان رنج میبرد .در سن
 ۸۰سالگى در ایاالت متحده آمریکا.

چهارشنبه  24شهریور 14/سپتامبر
 ۱۳۶۱خورشیدی (1982میالدی)
اعدام صادق قطبزاده از مشاوران روحاهلل
خمینی در پاریس و وزیر امورخارجه و مدیر
عامل سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران و عضو
شورای انقالب اسالمی ایران به اتهام توطئه علیه
حکومت جمهوری اسالمی
 1378خورشیدی ( 1999میالدی)
درگذشت عبدالحسین زرینكوب ،نویسنده و
محقق ادبیات و تاریخ
آثار شادروان زرین کوب از جمله دو قرن
سکوت در شرکت کتاب موجود هستند
 1378خورشیدی ()1999
درگذشت مرتضی راوندی ،پژوهشگر تاریخ و
نویسندهی دوازده جلد «تاریخ اجتماعی ایران»
آثار شادروان راوندی از جمله کتاب تاریخ
اجتماعی ایران در شرکت کتاب موجود هستند
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشت حسن نزیه ،رئیس کانون وکالی
دادگستری در دوران پهلوی و رییس شرکت
ملی نفت ایران در دوره نخست وزیری مهندس
مهدی بازرگان.

پنجشنبه  25شهریور 15/سپتامبر

 1316خورشیدی (1937میالدی)
راهاندازی تلفن خودكار در تهران
 1320خورشیدی (1941میالدی)
كنارهگیری رضاشاه پهلوی از سلطنت و سفر
به اصفهان
 1332خورشیدی (1953میالدی)
بازداشت  91تن از شركت كنندگان فستیوال
بخارست از جمله پرویز خطیبی مدیر روزنامه
«حاجی بابا»
بازداشت حسن صدر مدیر روزنامه «قیام ایران»
 1354خورشیدی (1975میالدی)
انتصاب جعفر شریف امامی به ریاست مجلس
سنا و عبداهلل ریاضی به ریاست مجلس شورای
ملی
کتاب خاطرات جعفر شریف امامی پروژه
تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد در شرکت کتاب
موجوداست
 1357خورشیدی (1978میالدی)
سه شنبه  23شهریور 13/سپتامبر
وقوع زلزلهی شدید در طبس
 1378خورشیدی (1999میالدی)
 1330خورشیدی (1951میالدی)
درگذشت ابراهیم بنیاحمد ،بنیادگذار دبستانهای
افتتاح باشگاه مركزی حزب اراده ملی به رهبری «جهان تربیت»در تهران ،و از برنامه سازان رادیو
سید ضیاءالدین طباطبایی در تهران
تهران در زمینهی روانشناسی اجتماعی

نسخه فارسی کتاب «نا انسانیت»

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

ایرانشهر هرهفتهیکصفحهازاین«ناانسانیت»هولناکرابرایآنکهنهفراموششودونهتکراربهچاپمیرساند.

برای پیدا کردن صاحبان مشاغل و نیاز به داشتن اطالعات از
مهمترین اتفاقات روز در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست با مرکز
اطالعات ایرانیان تماس بگیرید

818 9 08 08 08

ترحم بیمعنی است!
«بعدازظهر کلک سیصد یهودی و لهستانی دیگر را کندند .این کشتارها تأثیری بروی
من نداشت .ترحم بیمعنی است! هدف این جنگ نابودسازی است ،جنگی است علیه
یهودیان.
هنگام غروب ،یک ساعتی به شهر رفتیم .سر خیابانی چند یهودی را دیدیم که از سر تا
پا پوشیده از شن بودند .به هم نگاه کردیم .همه در یک فکر بودیم .حتما این یهودیها از
گوری که اعدامیها در آن دفن شدهاند ،فرار کردهاند .یکی از یهودیان را که تلوتلو میخورد
باز ایستاندیم .اشتباه کرده بودیم .اوکراینیها عدهای یهودی را به دژی برده بودند .حدود
هشتصد یهودی را آنجا گرد آورده بودند که آنها را هم قرار بود روز بعد اعدام کنیم.
به راه خود ادامه دادیم .صدها یهودی در حالی که خون بر صورتشان روان بود ،سرشان
سوراخ شده بود ،دست و پایشان شکسته بود و چشمهایشان از حدقه بیرون زده و آویزان
بود ،در خیابان راه میرفتند .خونین و مالین بودند .برخی ،سایر کسانی را که از پا افتاده
بودند ،حمل میکردند .به دژ رفتیم ،در آنجا چیزهایی دیدیم که کمتر کسی به عمرش
دیده باشد .سربازانی که دم در دژ نگهبانی میدادند ،چماقهایی به کلفتی مچ مر دان داشتند
و هر کسی را که برابرشان میگذشت میزدند و میکوبیدند .یهودیها را از دژ بیرون
خوک نالههای گوش آزار

میریختند .دسته دسته یهودیان روی هم افتاده بودند و مثل
میکردند .یهودیان سرتا پا آلوده به خون ،پشت هم از دژ بیرون میآمدند .توقف کردیم
و کوشش کردیم دریابیم فرمانده کماندوها کیست« .هیچ کس» آنها را فقط از سر خشم
و نفرت میزدند .حرفی نبود -فقط نباید میگذاشتند یهودیها با آن سر و وضع این سو
آن سو بروند.
کار امروزمان تمام شد .رادیو دوباره موسیقی زیبا و پر احساسی گذاشته است».
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در جنوب کالیفرنیا:
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تنظیم :مژگان انوشیروانی event@08.net

پیشبینی هوا

GLENDALE

LOS ANGELES

				SAN FERNANDO VALLEY

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

08.NET/EVENT
دنبال کنید

لطفا جهت اطالع زمان ،نحوه و مشخصات هر
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته
باشید .ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

رویدادهای هفته:

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

از جمعه  9سپتامبر2016

event@08.net

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

کارگاه آموزشی بانوان

مراسم نیایش روش هشانا

نمایش کمدی موزیکال

رونمایی آلبوم با من بخوان

نمایشگاه نقاشی عباس حجت پناه

دکتر آزیتا ساعیان
 16تا  18سپتامبر

دوشنبه و سه شنبه  3و  4اکتبر
بلیط در شرکت کتاب موجود است

با قسم گلی
یکشنبه  11سپتامبر

با صدای الهام
یکشنبه  18سپتامبر ساعت  6بعد از ظهر
ورودیه  40و  70دالر
بلیط در شرکت کتاب موجود است
818 966 2322
خانه فرهنگ و هنر ایران
20215 Saticoy St.,
Canoga Park, 91306

یکشنبه  25سپتامبر ساعت  4تا  8شب

310 460 2600

www.EmbraceGrowth.com
ارکستر فیالرمونیک

به رهبری :هانی بال
شنبه  24سپتامبر ساعت  7شب
بلیط در شرکت کتاب موجود است
818 9 08 08 08
Smothers Theater,
Pepperdine University
24255 Pacific Coast Hwy
Malibu, CA 90263

818 985 5800

323 654 4700
 Beth El Synagogueکاباره تهران
1317 N. Crescent Heights
16101 Ventura Blvd.#160
Blvd.,
Encino , CA 91436
W Hollywood, CA 90046
کنسرت احسان خواجه امیری

شنبه  24سپتامبر ساعت  8/30شب
ورودیه از  50تا  125دالر
بلیط در شرکت کتاب موجود است.
818 222 9779
Microsoft Theatre
777 Chick Hearn Ct.,
Los Angeles, CA 90015
مراسم شعر خوانی

جشن مهرگان

با نوای دلنشین فریدون فرح اندوز
یکشنبه  9اکتبر از ساعت  11صبح
چهارشنبه  14سپتامبر ساعت  6بعد از ظهر
ورودیه  10دالر
ورودیه رایگان
بلیط در شرکت کتاب موجود است
818 9 08 08 08
818 700 0089
310 477 7477
Hilton Hotel Universal City
 555 Universal Hollywoodشرکت کتاب
1419 Westwood Blvd.,
Drive,
Los Angeles, CA 90024
Universal City, CA 91608

معرفی و امضای کتاب

مراسم یوم کیپور

Bergamot Station
2525 Mishigan Ave., D- 4
Santa Monica, CA 90404
کانون هنر ایران برگزار می کند

به دنبال رد پای من
توسط سارا سفری
پنجشنبه  29سپتامبر ساعت  7تا  9شب
310 477 7477
شرکت کتاب

عارف نامه با حضور هما سرشار
سه شنبه و چهارشنبه  11و  12اکتبر
یکشنبه 30اکتبر ساعت  7شب
بلیط در شرکت کتاب موجود است
بلیط در شرکت کتاب موجود است.
818 908 08 08
323 654 4700
American Jewish
Beth El Synagogue
University,
1317 N. Crescent Heights
15600 Mulholland Dr.,
Blvd.,
Los Angeles, CA 90077
W Hollywood, CA 90046

کالس های موسیقی

آموزش رقص و تندرستی

عصرانه ای در باغ رنگ و چرخش و نوا

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

با هنرمندی شهال سپهر بی بی
شنبه و یکشنبه  10و  11سپتامبر

1419 Westwood Blvd.,
Los Angeles, CA 90024

سوسن کوشادپور-تمام روزهای هفته
310 477 7477
310 277 4824

310 962 7010

موسیقی سرا شرکت کتاب
1419 Westwood Blvd.,
Los Angeles, CA 90024

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

323 229 3600
Pacific Art Center
10469 Santa Monica Blvd.,
Los Angeles, CA 90025

میهمانی پاییزی بنیاد برابری پارس

کنسرت امید

آخر هفته در کاباره تهران

عشق از دیدگاه علم و عرفان

چهارشنبه ها در کاباره تهران

با هنرنمایی مارتیک همراه با پذیرایی شام
شنبه  ۱۵اکتبر ۲۰۱۶

شنبه  22اکتبر ساعت  8/30شب

جمعه و شنبه  9و  10سپتامبر
همراه با شهرام شب پره و ایمان

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

همراه با شهبال شب پره

650 321 6400

918 9 08 08 08
818 985 5800

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

Dolby Theatre
6801 Hollywood Blvd.,
Hollywood, CA 90028

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

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

818 985 5800
کاباره تهران
16101 Ventura Blvd.#160
Encino , CA 91436
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در پیرامون ما:
یادداشتی برای فیسبوک به بهانه یک برنامه رادیویی:

«هویت داشتن» چه حس خوبی است

اندیشه تدین  -کنشگر اجتماعی(بنیاد کودک) :

 ٢٦ساله بودم كه همه مادياتم در سه چمدان
خالصه شد و راهي سرزمين آرزوها شدم ،گرچه
همه سه چمداني كه از ايران آورده بودم به
مرور جاي خود را به برندهاي آمريكايي و البته
 made in Chinaدادند ،اما بخش بزرگتر
داشتههايم همه هويت  ٢٦ساله ايرانيم بود.
خاطراتي از روزهاي دور و نزديك كودكي
و نوجواني كه حاال فقط مرورشان التيام بخش
روزهاي زندگي در اينجاست.
اوايل كه آمده بودم وقتي همه ميگفتند بوي ايران
ميدهي نميدانستم دقيقن منظورشان چيست اما
حاال خوب ميفهمم بوي وطن دادن يعني چه...
***
در راه سانتا باربارا مسير دو ساعتهاي در پيش
داريم ،مسير تداعي جاده چالوس را ميكند و جاي
جاي راه خاطرهاي از شمال رفتنهاي ايرانمان.
طبقه باالي رستوران منظرهاي بينظير دارد ،مرا ياد
بندرانزلي مياندازد و درست در زاويه ديدم پرچم
آمريكا و كاليفرنيا در جهت بادي كه البهالي موهايم
ميوزد ،تكان ميخورد.

تمام مسير رفت و برگشت را به ياد سفرهاي شمال
آهنگهاي خاطره انگيز گوش ميدهيم.از «كالغ دم
سياه غار غارو سر كن» تا «بر گيسويت اي جان،
كمتر زن شانه» ...
***
در حالي كه در اين فكرهایم ،ساعت  ٩شب،
آالرم ساعت ،شنيدن برنامه "صميمانه" دكتر مهدي
آقازماني را يادآوري ميكند.
صداي موسيقي و بوي لوبيا پلويي كه ال به اليش
دارچين زده شده كل خانه را گرفته ،از آشپزخانه
بيرون ميام و راديو  ٦٧٠رو روشن ميكنم.
برنامه با صداي مهدي آقا زماني ،آرين ريس باف و
همراهي آيدين هژير شروع ميشود .موضوع برنامه
دقيقا عين تمام چيزهايي است كه همان حوالي در
ذهنم ميگذرد ،همان خاطرات سفر در كودكي و
نوجوانيهاي ايرانمان ...موسيقيهاي در راه سفر...
نوار كاستهاي قديمي ...سفرهاي متعدد از زاهدان
به تهران در تمام سالهاي كودكيم...خوشي آتاري
بازي...
و من كه حاال لوبيا پلو دم كشيدهاست و بشقابي

كشيدهام فكر ميكنم تنها نيستم ،بشقاب را نزديك
لپ تاپ ميبرم و گويي خانواده ام با صدايشان مرا
همراهي ميكنند ..گويي تمام روزهاي تلخ و شيرين
مرا زندگي كرده اند.
و چقدر دلخوشيم به مرورشان و چقدر اين
"هويت داشتن" ،در ينگه دنيا احساس خوبي است.
و من خوب ميفهمم خاطرات خيابان هفتم
سعادت آباد و زندگي در يوسف آباد را ...من خوب
ميفهمم خاطرات زندگي در زاهدان را...
شايد اين سه دوست معدود مهاجراني از مبدأيي
جز «فرشته» و «ولنجك» به لس آنجلس بودند!
امشب از راديو بوي وطن ميآمد و من خوب
ميفهمم بوي وطن دادن يعني چه...
كاش بتوانيم براي بچههايمان خاطراتي شبيه
كودكيهايمان بسازيم.
* توضیح :مطلبی که به قلم خانم تدین خواندید در پی پخش
برنامهای که از آن یاد شد ابتدا در صفحه فیسبوک نویسنده منتشر
شد و در همان ساعات نخست از سوی صدها نفر مورد پسند قرار
گرفت.
الزم به یادآوری است آن برنامه در روز یکشنبه و دوشنبه چهارم و
پنجم سپتامبر از رادیو ایران در لسآنجلس پخش شده بود.

یارا شهیدی ،بازیگر کلیشه شکن

خبرگزاری ایرانشهر

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

نوشتهِ :
امیر رنجبر
برگرفته از متنی به قلم اَلِکس شمس
بیش از دو سال است که شبکه تلویزیونی ABC
آمریکا ،سیتکام (سریال کمدی) «مایل به سیاه» (Black-
 )ishرا پخش می کند که نگاهی بسیار ماهرانه به مسایل
مربوط نژاد ،طبقه و جنسیت در جامعه ی آمریکاست.
قصه ی این سریال طنز تلویزیونی در یک خانواده ی
آفریقا-آمریکایی طبقه متوسط به باال اتفاق می افتد و به
مبارزات منحصر بفرد «خانواده جانسون» و نقدی صریح
و بی پرده از مقوله ی نژادپرستی در آمریکای مدرن می
پردازد ،بدون آنکه فقط در اینباره موعظه کند.
شاید کمتر کسی بداند که نقش «زویی» ( )Zoeyدختر
ارشد خانواده ی جانسون در سریال «مایل به سیاه» را
دختری  16ساله ایرانی-آمریکایی به نام «یارا سایه
شهیدی» ایفا می کند .یارا شهیدی متولد شهر مینیاپولیس
ایالت مینه سوتا ،از پدری ایرانی (افشین شهیدی) و
مادری آفریقایی-آمریکایی (کِری سالتِر شهیدی) زاده شد
و از سن  4سالگی به همراه خانواده به کالیفرنیا نقل مکان
کرد .پدر یارا ،افشین شهیدی ،عکاس شخصی پرینس
( )Princeموسیقیدان و خواننده ی مشهور پاپ آمریکا
بود که به تازگی فوت کرده و در اکثر سفرها و تورهای
پرینس همراه او بود .مادرش کری سالتر یک هنرپیشه
است و آقای شهیدی ،پدربزرگ یارا در مینیاپولیس ،یک
فروشگاه فرش ایرانی را اداره می کند .پسرخاله ی یارا
شهیدی ،خواننده ی مشهور آمریکایی سبک َرپ  ،ن َس
(( Nasاست.
امروزه حدود پانصدهزار تا یک میلیون نفر ایرانی در
ایاالت متحده زندگی می کنند که شامل مهاجران نسل
اول و ایرانی تباران جدیدتر هستند .در حالیکه بیشتر
ایرانیان در کالیفرنیا زندگی می کنند ،فقط چندهزار نفر
ایرانی-آمریکایی در منطقه ی مینیاپولیس ساکن هستند.
در کشور ایران جامعه ی بزرگی از ایرانیان وجود دارد که
میراث دار آفریقا هستند .این ایرانیان تیره پوست ،بیشتر
در حاشیه ی جنوبی ایران زمین و سواحل خلیج پارس
ساکنند اما اکثر مهاجران ایرانی ایاالت متحده ،عمدتا منشا
پارسی دارند .در حالیکه هیچ آمار دقیقی از تعداد ایرانیان
نسل دوم مهاج ِر دو رگه ی ایرانی-آمریکایی در دست
نیست ولی می توان آنان را نیز بعنوان جامعه ی جدیدی
در ایاالت متحده در نظر گرفت که از اختالط ایرانیان و
سایر نژادها زاده شده اند .این جمعیت نسل دومیِ دو رگه
ی ایرانی-آمریکایی از حدود دهه ی  1970که مهاجرت
ایرانیان به ایالت متحده شدت گرفت ،روز به روز بیشتر
می شوند و به طبع تاثیرگذارتر.
این فرزندان ایرانی-آمریکایی که میراث دار فرهنگ و
تمدن والدین ایرانی و غیر ایرانی خود هستند ،در فرهنگ
عمومی آمریکا به ندرت در جایگاه مشخصی دیده
می شوند .هنگامیکه آنان کاری انجام می دهند ،اغلب
تصور ناخوشایندی پیش می آید و بدترین نوع کلیشه
ها و تعصبات درباره ی آنها مورد استفاده قرار می گیرد.
بسیاری از فیلم های سینمایی هالیوود به بدگویی از ملل
خاورمیانه و بویژه مسلمانان می پردازند و از بازیگران
نامتناسبی برای ایفای نقش های داستان های ُرخداده
در خاورمیانه استفاده می کنند و به نوعی آنان را به
تروریسم پیوند می دهند .در بهترین حالت ،نقش مربوط
به شخصیت های مثبت و خوشنام منطقه ی خاورمیانه
در فیلم های هالیوودی مانند خدایان مصر ،پیامبران و

پادشاهان و یا حتی شاهزاده ی پارس ،بطور انحصاری
به بازیگران سفیدپوست سپرده می شود اما خوشبختانه
هجوم فزاینده ای به این روند باطل در سالهای اخیر آغاز
شده است.
ِ
نقش یارا شهیدی در سیتکام «مایل به سیاه» تلویزیون ای.
بی.سی ،یکی از نمونه های بارز شکستن این کلیشه هاست
و نقدی بسیار جدی به آنچه که گفته شد ،است .اکنون یارا
نه تنها یکی از چند چهره ی انگشت شمار ایرانی ظاهر
شده در تلویزیون های ایاالت متحده است بلکه نقشی
بسیار فراتر از یک کلیشه ی ُک ِمدی مضحک با مضمون
تروریسم یا جراحی پالستیک برای مردم خاورمیانه دارد.
اگر چه نقش یارا شهیدی در کاراکتر زویی در سریال
مایل به سیاه بعنوان یک فرد خاورمیانه ای در صحنه ی
داستان قرار نگرفته اما با نگاهی عمیق تر و نزدیکتر به این
مجموعه ی تلویزیونی ،زویی اشاراتی به ریشه ی ایرانی
خود دارد .بطور مثال در اِپیزود (بخش) پانزدهم از سیزِن
(فصل) دوم این سریال ،زویی (یارا شهیدی) در واکنش به
عدم اجازه ی پدرش برای رانندگی با خودرویی که پدر
برایش خریده ،به فارسی با او صحبت می کند .البته کار یارا
نوعی مواجه با پیشداوری ها درباره ی بازیگران آفریقایی-
آمریکایی تبار نیز است زیرا او از مادری آفریقا-آمریکایی
به دنیا آمده و بخشی از این فرهنگ را هم داراست که به
محرومیت های گسترده ی این قشر در فرهنگ عمومی
آمریکا پیوند خورده است .یارا (زویی) با تاثیری عمیق
در داستان سریال مایل به سیاه بعنوان یک زن جوان به
مخاطب کمک می کند تا آگاهی اش نسبت به نژادپرستی
و عدالت اجتماعی افزایش یابد .اگرچه گاهی نیز به نظر
می رسد که زویی کاراکتری بی تفاوت است اما او اغلب
نشان می دهد که درک و فهم پخته ای درباره ی مقوله ی
نژادپرستی دارد ،ساختاری که از گذشته تاکنون در جامعه
ایاالت متحده بحث برانگیز بوده است.
در زندگی شخصی نیز یارا شهیدی علیرغم سن نه
چندان زیادش بعنوان بانوی جوانی شجاع و پیشرو ،بدون
ترس به موضوعات سیاسی می پردازد ،آن هم در زمانی
که بسیاری از ایرانی – آمریکایی های مشهور به خاطر
ترس از واکنش های شدید مخالفان ،از بروز تمایالت

سیاسی شان در انظار عمومی پرهیز می کنند .یارا شهیدی
معموال از حساب کاربری خود در شبکه ی اجتماعی
توییتِر ( )Twitterمانند یک تریبون برای اعالم مواضعش
درباره ی مشکالت نژادی و نژادپرستی در آمریکا استفاده
می کند .او انتقاد شدیدی از استانداردهای زیبایی اروپا
محور دارد که زنان جوان رنگین پوست را مجبور به
پیروی از آن می کند .برای مثال یارا در توییترش در
اینباره نوشت« :جامعه ی کنونی ما ،به حساب ما طراحی
نشده است ».او همچنین «روز کلمبوس» (روز كشف
قاره امريكا توسط كريستف كلمب  ١٢اكتبر  ١٤٩٢و در
حال حاضر دومين دوشنبه ماه اكتبر هر سال اين روز را
به عنوان روز كريستف كلمب ر اياالت متحده گرامي مي
دارند) را بعنوان نسل ُکشی بومیان آمریکا ،محکوم کرد
و خواستار لغو تعطیالت و جشن گرفتن این روز شده
است .یارا شهیدی حامی جنبش «زندگی سیاه مهم است»
( )BLMاست .این جنبش کمپینی در برابر خشونت و
نژادپرستی سیستماتیک بر علیه سیاهپوستان است که از
سال  2013و پس از اتفاقات متعدد کشته شدن شهروندان
سیاهپوست آمریکایی بدست ماموران پلیس ،در ایاالت
متحده شکل گرفته است.
یارا شهیدی موفق شد تا در سال  2014بخاطر بازی
در سریال تلویزیونی مایل به سیاه ،جایزه ی بهترین
بازیگر زن نقش مکمل در یک کمدی را از NAACP
(انجمن ملی برای پیشرفت مردم رنگین پوست) دریافت
کند .یارا به تازگی توسط شبکه ی رهبری زنان جوان
مفتخر به کسب جایزه برای تالش هایش در کمک به
دانش آموزان محروم ،شده است .او عالقمند به تحصیل
و مطالعه درباره ی تاریخ است و نمرات ممتازی نیز در
این زمینه بدست آورده است.
در زمانی که آفریقا-آمریکایی ها در برابر ساختار
اجتماعی نژادپرستی در ایاالت متحده در حال مبارزه
هستند و ایرانی-آمریکایی های بسیاری در این جامعه،
غرق در کلیشه های خودساخته شده اند ،یارا شهیدی
بعنوان یک بانوی جوان و هنرمند پیشتاز ایرانی –
آمریکایی و نیز آفریقا – آمریکایی ،کلیشه های موجود را
در هم شکسته و آنها را به چالش کشیده است.
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گزارش :مارک عاملی برگردان و تنظیم به فارسی :امیر رنجبر

روتاری ایرانیان کالیفرنیا در اکوادور
گرازش ویژه خبرگزاری ایرانشهر:

هنگامیکه از مردم میپرسیم که آیا با روتاری آشنا
هستند ،معموال پاسخی مشابه میشنویم« :بله ،آنها
گروهی هستند که هفتهای یکبار برای ناهار دور هم
جمع میشوند ».اما آنچه آنان نمیدانند این است
که روتاری یک سرویس بین المللی و سازمان غیر
انتفاعی خیریه است که حدود  1/2میلیون نفر عضو
در سراسر جهان دارد .این اعضا در قالب شبکهای
از  3400باشگاه روتاری در دنیا فعالیت دارند.
گردهمایی آنان دو دلیل عمده دارد:
 )1ارتباط شبکهای اعضای روتاری برای استفاده
متقابل از خدمات بازرگانی و کسب و کار یکدیگر
که همگی از آن ُمنتَفِع شوند.
 )2با روابط دوستانهای که بوجود آمده در
فعالیتهای خیرخواهانه به مردم جامعه خود و
سایر ملل جهان ،خدمت کنند.
به همین دالیل ،شعار روتاری بین المللی،
«خدمات به َفرای خود» است.
یکی از باشگاههای روتاری مهم در منطقه
کالیفرنیا ،منطقه  5280است که خود از  64باشگاه
در ناحیه کالیفرنیای جنوبی تشکیل شده است و
 2500نفر عضو دارد.
همانگونه که به یاد داریم ،زمین لرزهای مهیب،

کشور اِکوادور را در تاریخ  16آوریل  ،2016در
ن ََوردید .این زلزله دهشتناک ،بزرگی  7/8در مقیاس
ریشتر داشت و باعث کشته شدن حداقل  673نفر
و زخمی شدن  27732نفر شد .کمیته امدادرسانی
روتاری منطقه  5280که ریاست آن بر عهده
سرکار خانم «گیتی جاوید» ،یکی از اعضای باشگاه
روتاری «رانچو پارک» است ،تصمیم گرفت تا با
حرکتی قابل تقدیر ،ساخت و بازسازی خانههای
برخی از مناطق زلزله زده اکوادور را بر عهده گیرد.
به منظور بررسی وضعیت آسیب های حاصل
از زمین لرزه ی اکوادور ،در هفته گذشته ،اعضای
روتاری «جاوید و بِنیتِز» به اکوادور سفر و برخی
از شهرستان های آسیب دیده را از نزدیک بازدید
کردند .آنها در شهر «پورتووییِخو» ()Portoviejo
در استان « َمنابی» ( )Manabiبا شهرک ها
و روستاهایی روبرو شدند که  70تا  80درصد
ویران شده بودند .این مناطق تبدیل به شهر اَرواح
شده و اندک ساکنان باقیمانده آن در چا ُدر زندگی
میکردند.
یادآوری این نکته بسیار مهم است که سرکار
خانم جاوید نیز مانند دیگر اعضای روتاری،
همگی داوطلبانه در این امر خیر شرکت کرده اند

و حتی هزینه سفرهایشان را خود میپردازند .خانم
جاوید پس از این سفر گفت« :توصیف ویرانیهای
ناشی از این زمین لرزه بسیار سخت است .در
بعضی از شهرها هیچ ساختار ایستاده ای دیده
نمیشود .بلوکهای ساختمانی برجا مانده نیز در
برخی نواحی آسیب دیده ،آنقدر بیثُبات هستند که
وارد شدن به آنها بسیار خطرناک است و خالی از
َس َکنه شدهاند».
سرکار خانم جاوید عکسهای زیادی از این
بازدید به ارمغان آورده است اما میگوید« ،این
تصاویر فقط ژرفای فاجعه زمین لرزه را نشان
میدهد اما درد و رنج مردم محروم را نمایش
نمیدهد .هستند خانوادههایی که نه تنها خانه بلکه
کسب و کار خود را نیز که تنها منبع درآمد آنها
بوده است را ازدست دادهاند .این افراد به معنای
واقعی و بطور کامل ،بیبِضاعت شدهاند».
ِ
روتاری ایرانیِ منطقه  5280کالیفرنیا ،بودجه این
عملیات بازسازی مناطق آسیب دیده اکوادور را با
همکاری نزدیک با روتاری منطقه  4400بر عهده
گرفته است تا خانههایی برای خانوادههایی که همه
چیز خود را از دست دادهاند ،تدارک ببینند؛ این
است کار و وظیفه روتاری!

افقي:
 -1ظرف آبخوري  -رهرو  -باجناق
 -2تنگي نفس  -ديروز تازي  -كاري هنرمندانه بر روي
چوب
 -3هراس  -ترك بند اسب  -بانگ
 -4تولد  -كوه اروپا  -مرگ  -مهلت و فرصت
 -5پول چين  -ناتوان از تكلم  -پايتخت اتريش  -دور دهان
 -6زمان معين  -نقره گداخته  -از دستگاه هاي موسيقي ايراني
 -7تيره  -طبقه اعيان و اشراف
 -8جاده قطار  -كالم تعجب خانم ها  -الفباي موسيقي -
كشورسعادتمند
 -9شبه جزيره اروپا  -از حروف يوناني
 -10زن بي شوهر  -پسر خورشيد  -مغز استخوان
 -11باب  -حقه  -دندان آذري  -جين
 -12دوستداران  -عقايد  -خوشه گندم وجو  -مايع حيات
 -13چاه آب  -اثر آلكساندر دوما  -صباغ
 -14هان  -شيشه آزمايشگاهي  -شهر خروس جنگي
 -15عالج  -حمص  -زبل

مجله جدول ایرانشهر هر ماه منتشر میشود .این محصول شرکت کتاب مجموعهای از
جدولهای گوناگون است که برای عالقمندان به جدول و سرگرمیمهیا و منتشر میشود.

عمودي :
 -1آنتي بيوتيك  -از شهرهاي همدان
 -2نژاد اروپايي  -از رودهاي مهم ايران  -صفار
 -3گله  -شيطان بزرگ  -نمايش غم انگيز
 -4واحد بوكس  -سگ فضانورد  -بخار دهان
 -5شايسته  -خم كاغذ  -سيم خنثي  -فرزند پسر

 -6كشنده بي صدا  -اصطالحي در ورزش كشتي -
مقصدش درياست  -ويرگول
 -7درخت سدر  -اهل قاره زرد  -تابناك
 -8پايتخت گرجستان  -مرطوب
 -9خجالتي  -به پايان رسنده  -زرد انگليسي
 -10پيمان ناقال  -حق و ناحق  -زمان خواب  -نام آذري
 -11كف دست  -دندان تيز حيوانات  -پول ژاپن  -راحت
الحلقوم
 -12شيره خرما  -شاعر معاصر سلطان سنجر  -باسكول
 -13سرماخوردگي  -چنگنواز خسرو پرويز  -دروازه بان
 -14از جزاير خليج فارس  -آيين  -دوستان
 -15زبان مردم كشور توگو  -طاباق

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای علم و پزشکی:

آخرین ماموتها از «تشنگی» مردند

به نظر میرسد که یکی از آخرین گروههای بازمانده
از ماموتهای پشمالو ،که قرنها پیش نسلشان
منقرض شده ،در اثر تشنگی ناشی از باال آمدن آب
شور دریاها و اقیانوسها باشد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه محققان میگویند که
این جانوران که در اواخر عصر یخبندان یعنی ۵۶۰۰
سال قبل در کره زمین زندگی میکردند ،احتماال به
علت عدم دسترسی به آب شیرین از بین رفتهاند.
این تحقیق همچنان به ساکنان فعلی کره زمین هشدار
میدهد که با گرمشدن کره زمین و باالآمدن سطح آب
اقیانوسها این سناریو ممکن است به زودی برای
دیگر جانوران و انسانها کره زمین هم تکرار شود.
این پژوهش در جزیره سن پال که یکی از مناطق
دورافتاده آالسکا است انجام شده است .در گذشته
این جزیره بخشی از سرزمینی بود که قاره آمریکا را
به آسیا متصل میکرد .وقتی در فاصله بین ۱۴۷۰۰
تا  ۱۳۵۰۰سال قبل ،درزمان آب شدن یخها ،آب که تا  ۵۶۵۰سال پیش (با تقریب هشتاد سال کم و
اقیانوسهای این منطقه باال آمد ،این زمین به زیر آب زیاد) در این سرزمین میزیستهاند .از این تاریخ به
رفت و جزایر پراکندهای از آن باقی ماند.
بعد اثری از دیانای ماموتها در این جزیره به چشم
در این تحقیق که در مجله علمی نشنال آکادمی نمیخورد که به معنای انقراض آنهاست.
آمریکا به چاپ رسیده است ،ذکر شده که اثری از ماموتهای این جزیره  ۵۰۰۰سال بیشتر از
سکونت انسانها در این بخش از کره زمین در آن ماموتهای خشکیهای اصلی دوام آوردند .احتماال
دوران بهدست نیامده است.
ماموتهای قارهها به خاطر تغییرات آب و هوایی و
برای یافتن دلیل انقراض این ماموتهای پشمالو ،شکار منقرض شده بودند.
محققان رسوبات باقی مانده از چند دریاچه آب ماموتها ،مانند فیلهای امروزی ،هر روز نزدیک به
شیرین این جزیره را جمعآوری کردند .تحلیل این  ۲۰۰لیتر آب مینوشیدند .در عرض دو هزار سال،
رسوبات منجر به یافتن قارچهایی شد که در فضوالت ذخیره آب شیرین این جزیره بسیار کم شد و در
این جانوران رشد میکرد .با استفاده از رادیوکربن نتیجه جمعیت این گروه افول کرد.
قدمت این رسوبات مشخص شد و این به محققان بررسی بقایای دندانها و همینطور دیگر بخشهای
تاریخ انقراض این حیوانات را نشان داد.
باقیمانده در فسیلهای این نوع ماموت نشان از
دهد
ی
م
نشان
بقایای دیانای ماموتهای پشمالو
وضعیت خشکسالی را میدهد؛ به همین دلیل

دانشمندان حدس میزنند یکی از دالیل اصلی
انقراض آنها نبود آب شیرین بوده است.
ماتیو وولر ،یکی از نویسندگان این تحقیق از دانشگاه
آالسکا میگوید( :این یافتهها) تصویر ترسناکی از
وضعیت این ماموتها در آن دوران را به ما نشان
میدهد.
در این تحقیق تاکید شده که اهمیت آب شیرین در
بررسی تاریخ حیوانات و همینطور زندگی در این
جزایر دست کم گرفته شده است .این تحقیق همچنان
نشان میدهد که وضعیت امروز بسیاری از جزایر و
زندگی انسانها و حیوانات در آنها ،بسیار شبیه به
دوران آب شدن یخهای عصر یخبندان است .باال
آمدن آب اقیانوسها به کم شدن ذخیره آب شیرین و
در نهایت خطر انقراض حیات در خشکی میانجامد.

استخراج آب آشامیدنی از ادرار
گروهی از دانشمندان بلژیکی دستگاهی ساختهاند که ادرار را به آب آشامیدنی تبدیل
میکند .به گزارش رویترز ،این دستگاه که توسط انرژی خورشیدی کار میکند ،ادرار
را به دو بخش کود و آب آشامیدنی تبدیل میکند.
به گزارش رویترز ،این تیم دانشگاهی امیدوار است این دستگاه مناطق دور افتاده
کشورهای در حال توسع که مشکل برق هم دارند مورد استفاده قرار گیرد.
با آنکه این نخستین دستگاهی نیست که برای تبدیل ادرار به آب آشامیدنی ساخته
میشود ،اما سازندگان این وسیله عقیده دارند این دستگاه که نیازی به الکتریسته سنتی
ندارد ،در مناطق دورافتاده کاربرد بیشتری دارد.
سباستین دیریس ،یکی از اعضای تیم تحقیقاتی دانشگاه خنت بلژیک میگوید« :ما
توانستیم کود و آب آشامیدنی را توسط یک فرآیند ساده و انرژی خورشیدی ،از ادرار
استخراج کنیم».
طرز کار این دستگاه به این صورت است که ابتدا ادرار در منبع بزرگی جمع میشود.
سپس توسط انرژی خورشیدی در آبگرمکن گرم میشود .پس از آن از غشایی عبور
میکند که در آن آب خالص از بقیه مواد موجود در ادرار جدا میشود .مواد دیگر
موجود در ادرار که شامل پتاسیم ،نیتروژن ،و فسفر هستند تبدیل به کود برای باروری
زمین میشوند.
این تیم به تازگی این ماشین را به یک فستیوال ده روزه موسیقی بردهاند و توانستند
از ادرار شرکتکنندگان هزار لیتر آب آشامیدنی استخراج کنند.
هدف بعدی نصب نسخه بزرگتری از این دستگاه در مجموعههای ورزشی مثل
استادیومها و همینطور مناطق محروم و دور افتاده است.

دریافتیکسیگنالرادیوییمشکوک
ا انتشار خبر دریافت یک سیگنال رادیویی مشکوک
این پرسش بنیادین که «آیا ما در جهان هستی تنها
هستیم؟» بار دیگر مطرح شده است .یک تلسکوپ
روسی سال گذشته سیگنالی از منظومه ای با فاصله ۹۴
سال نوری گرفته است .این خبر چند روز پیش و پس
از کشف نزدیک ترین سیاره شبیه زمین در مدار ستاره
پروکسیما قنطورس منتشر شد .پروکسیما قنطورس در
فاصله چهار و دو دهم سال نوری از زمین قرار دارد.
کارشناسان یک مرکز ستاره شناسی در کالیفرنیا
( ) ALLEN TELESCOPE ARRAYگفته اند
سیگنال ها ممکن است از تمدنی فضایی آمده باشند .با
این حال داشنمندان کماکان معتقدند منشا این سیگنال
ها ،نوعی اختالل زمینی ناشی شده اند.
رییس موسسه پژوهشی در باره منشا حیات به نام
«ستی» ( )SETI INSTITUTEمی گوید« :حدس
می زنم این صرفا یک اختالل زمینی است .ممکن است (SOUTHERN
 EUROPEANمنطقه قابل سکونت این ستاره واقع شده است که به نوبه
هر دوهفته ،دو ماه یا دو سال متناوبا اخطار کوچکی  )OBSERVATORYدر باره این سیاره تازه کشف خود ممکن است زندگی در آن نیز تکامل یافته باشد».
بگیریم .اگر رصد اخترشناسی تصادفی باشد ،دیدن شده می گوید« :عالوه بر اینکه جرم این سیاره با جرم پژوهش های آینده احتمال وجود متان ،مهمترین
سیگنال غیر محتمل است .پس باید در آینده باز هم زمین برابر است ،بلکه در فاصله ای از ستاره پروکسیما نشانه زندگی در جو سیاره را بررسی خواهد کرد .قرار
منظومه ستاره ها را رصد کنیم .ولی در حال حاضر به قنطورس قرار دارد که می توانیم وجود آب بصورت است با حمایت مالی یوری میلنر ،میلیاردر روسی تا
مایع روی این سیاره را محتمل فرض کنیم .این امید  ۲۰سال دیگر سفینه ای به منظومه آلفا قنطورس ارسال
نظر نمی رسد دارند با ما تماس می گیرند».
مدیر «ای اس او» ،رصدخانه جنوبی اروپا هست که این نوع سیاره ،آنطور که گفته می شود ،در شود.

فن آوری های نو :پهباد نجات غریق

خبرگزاری ایرانشهر

در سراسر جهان ،همه فارسی زبانان شما را
میبینند
www.iranshahrnewsagency.com

پهپاد اسپانیایی نجات غریق شاید به جذابیت ماموران
خوش هیکل گارد ساحلی نباشد ولی می تواند به نجات
زندگی کمک کند .پهپاد در روستای «کونیت» ()Cunit
در ساحل تاراگونا ،واقع در استان کاتالونیا اسپانیا به پرواز
در می آید.
در موسسه دفاع غیرنظامی در این روستا ،ماموران
نجات غریق سرگرم آزمایش فناوری جدید برای مقابله
با فوریتهای امدادی هستند .ایده اصلی این پهپاد از ابتکار
دانیل اولمو ،مامور پلیس گرفته شده است که شناور نجات
را با خصوصیات پهپاد انطباق داد .او می گوید« :در مانور
قبلی یک پهپاد یک و نیم کیلومتر روی دریا پرواز کرد .بسته
شناور را دقیقا در محل مورد نظر انداخت .عملیات را تا
زمان رسیدن قایق نظارت کردیم سپس برگشتیم».
این ماشین کوچک پرنده با استفاده از سه باتری می تواند
تا یک ساعت پرواز کند و سرعت آن به  ۷۰کیلومتر در

ساعت می رسد .پهپاد یکراست به سوی فرد حادثه دیده
رهسپار شده و تصاویر زنده را به گارد ساحلی و گروه
نجات غریق ارسال می کند تا برنامه کمک رسانی را بر آن
اساستنظیمکنند.
رییس گروه فوریت های امدادی منطقه می گوید« :پس
از هشدار گارد ساحلی از وقوع سانحه ،پهپاد بی درنگ و
همراه با گارد ساحلی به طرف نقطه اورژانس حرکت می
کند .پس از آن در محل و بر حسب ضرورت و دیدن
موقعیت تصمیم می گیریم .به این ترتیب بود که من به
این نتیجه رسیدم که این پروژه خوبی است و باید آن را
عملیکنیم».
گروه امداد و فوریتهای دولتی منطقه از پهپاد نجات غریق
پشتیبانی کامل می کنند« .کونیت» اولین روستا در اسپانیا
است که سامانه مراقبتی و فوریتهای آن به پهپاد مجهز شده
است.

خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و یکم -شماره  - 31جمعه  9سپتامبر 2016

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:21- NO:31 - SEP, 9 , 2016

									
به روایت تصویر :

لسآنجلس  235ساله شد

یکشنبه  4سپتامبر در حالی که شهر فرشتگان  235ساله شد که در سایه تعطیالت پایان هفته طوالنی روز کارگر در آمریکا کمتر کسی به تولید دومین شهر بزرگ
ایاالت متحده آمریکا توجه نشان داد .با این حال لسانجلس امروزه با نزدیک به  14میلیون نفر جمعیت نه تنها دومین شهر پر جمعیت آمریکاست که معروف ترین
شهر قاره آمریکا محسوب میشود شاید به خاطر هالیوود و شاید هم به خاطر ما ایرانیان!!! چه کسی میداند ؟!

تصویری دیدنی از لسآنجلس پالزا و مناطق مسکونی اطراف آن.
عکس متعلق به سال  1890است.

ساختمان قدیمی ترین دبیرستان شهر لسآنجلس در حومه شمال غربی مرکز این شهر
عکس در سال 1892میالدی.

یک خانواده کالیفرنیایی در حومه شمال غرب لسآنجلس (سن فرناندو ولی) در
نخستین سالهای تاسیس این شهر  -عکس در سال 1886میالدی.

بلوار ویلشیر در منطقه( Koreatownمحله کرهای ها) در نزدیکی مرکز شهر
عکس از سال1952میالدی.

عالمت هالیوود یکی از جاذیههای دیدنی پایتخت سینمای جهان است .در این
عکس آن عالمت را در دهه  1900میبینید.

راه آهن شهری لسآنجلس در تقاطع خیابانهای  Jeffersonو . Griffith
عکس متعلق به سال 1939میالدی.

ساحل سانتامونیکا در یک عکس استثنایی که ارنست مارکوئز آن را ثبت کرده است.
عکس متعلق به سال 1902میالدی.

ساختمانهای بلند مرتبه مرکز شهر لسآنجلس در نخستین سالهای پس از ساخت.
عکس مربوط به سال  1957میالدی.
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لباس جنجالآفرین مدل ایرانی -ایتالیایی
خبر ساز شد

حضور جولیا سالمی ۲۲،ساله ،مدل ایرانی -ایتالیائی با یک لباس
جنجالآفرین روی فرش قرمز جشنواره سینمائی ونیز  ۲۰۱۶در
فضای مجازی سر و صدای زبادی برپا کرده تا جایی که تصویر
او بیش از ستارههای مدعو به جشنواره ونیز به اشتراک گذاشته
شده است.
خانم سالمی که روز یکشنبه گذشته و همزمان با هفتاد و سومین
جشنواره سینمایی ونیز در مراسم فرش قرمز این جشنواره در
حالی ظاهر شد که یک پیراهن حریر نارنجی رنگ به تن دارد و از
قرار معلوم از پوشیدن لباس زیر خودداری کرده است.
حواشی لباس این مدل  22ساله ایرانی ایتالیایی در نگاه منتقدان
از اعتراض به حجاب در ایران گرفته تا نمایش سکسی متظاهرانه
لقب گرفته است و به بحثی داغ تبدیل شده.
جولیا سالمی که در اینستاگرام هم حضور فعالی دارد در مورد

دلیل این نوع پوشش خود تا این لحظه توضیحی نداده است.
جولیا سالمی مدل دو رگه ایتالیایی ایرانی از  16سالگی کار
مدلینگ را آغاز کرد .در  ۱۸سالگی به شهر مد و فشن در اروپا
(میالن ) رفت و چند کار تبلیغاتی انجام داد.
خانم سالمی بعد از آن کارش را در تلویزیونهای ایتالیایی آغاز
کرد و در مسابقات میس ایتالیا هم شرکت داشت و سوم شد.
او در دو سال گذشته بیشتر فعالیتش در برنامه های تلویزیونی
با موضوع فوتبال بوده و با مجری معروف ایتالیایی سیمونا ونتورا
همکاری می کند .
سنت دعوت از مانکنها در جشنواره ونیز به بعد از دهه 1970
باز میگردد که ایتالیا میکوشید تا خود را با عنوان خانه مد اروپا
به دنیا معرفی کند .رقابتی تنگاتنگ که یک سوی آن فرانسویها
هستند و سوی دیگر ایتالیاییها.
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