
 شانه  باسمه تعالی 

 واکنش همسر یهودی نادر طالب زاده به درگذشت او 
 بررسی دالیل نهان روشی و پنهان نمودن هویت و سوابق رندی هافمن )با نام مستعار زیگموندین( 

 همسر یهودی مرحوم نادر طالب زاده  
 

 به قلم : رضا گلپور         رابطه اش با نادر طالب زاده  و      “زیگموندین“ 
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سالها در    است کهآمریکنیویورک  در  ساکن  شبح گون و  خانمی  (  آن  چند اکانت مشابه  البته  ) و    صاحب عکس و اکانت فوق  

و از یاوران  مشغول فعالیت بوده   – مختلفش   ترکیبات ز باباالبته    -    “ زیگموندین ” نام یهودی و مونث  با  تنها  فضای مجازی ،   

به شمار    –آمریکا   معاون اوّل فعلی رئیس جمهور   -  کاماال هاریس  هیالری کلینتون و خانم    رسانه ای دموکراتهایی نظیر خانم 

هویت  که  دتعمد دارباال بسیار با زرنگی و پنهانکاری خانم   نبا کمی جستجو متوجه شویم ایخیلی سخت نیست که . می آید

 ها دور نگه دارد . ده یدو بیوگرافی سجلّی خود را از 
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خبر درگذشت مرحوم    انتشار به    ی مختلف ایران خبرگزاری ها  1401اردیبهشت   9دقیقه پنجشنبه   30و    20حوالی ساعت 

 ، پرداختند. نادر طالب زاده اردوبادی 

تایید آقای  به  ؛ این بار خبرگزاری ها    می گردیدوسپس تکذیب آن منتشر    فوت او    چون در چند سال اخیر چند بار شایعه خبر 

   .تصریح نمودندخبر  در متن   –  مرحوم طالب زاده  همراهو قدیمی مشاور  ،امور اجرایی باشر م -حمید جوادی 
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  ؛   در همان روز شبح گون    زیگموندین“  ” یعنی  فوق الذکر  خانم آمریکایی مرموز مورد اشاره  چرا  که  اینجا بود  بی پاسخ  سوال  

 اینگونه پوشش داد :  بدون ذکر نام متوفی ، را فوت مرحوم طالب زاده خبر 

 

 

عصر    6صبح به وقت من و ساعت   10ساعت  ، من  نهاویددوست داشتنی  سابقهمسر  ":{زیگموندین“ ” } عین ترجمه کلمات 

  نکهی تا ا  من.   زی کنم. سفرت مبارک عز  ی م  م ینشانگر تنظ   کی   نجای. من در اکرد  )عُمر( یسال جوان  68به وقت او فوت کرد. او  

   ".مینی را بب گری دوباره همد

 منتشر نمود.بدون کپشن روز بعد هم عکسی قدیمی از نادر طالب زاده اردوبادی که دستمال سفیدی به دور گردن دارد 
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 ینگونه نوشت :ا شبح گونزیگموندین“    ” چهار روز بعد نیز 

 

او    فرصتساله من به تازگی فوت کرد، او هم باید بازنشسته می شد.    68سابق  همسر    ":{زیگموندین“ ” } عین ترجمه کلمات  

 "بود. سر رسیدهبه وضوح 
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نادر  صاحب عکس }بدون اشاره به هویت او یعنی  متوفای  و جدا شده از  سابق    همسرِ  ،  فوق   یدر کامنتهاهر چند او خود را  

در  بوده است! مثال قبل هم با متوفّی در ارتباط صمیمی ی حتی تا چند برای نمونه  اما ، می کند  عرفیم {طالب زاده اردوبادی 

 اسپارکی تصریح می کند :   ی موسوم به( در پاسخ به اظهار نظر اکانت 1400دی ماه   5)  2021فوریه   21کامنت روز  

 

  )صمیمی (   دوست  خیلی  خواهرش   با  و  هستم(  صمیمیدوست )  سابقمهمسر    با  من  ” :{“ زیگموندین” } عین ترجمه کلمات  

 ".هستم
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طالب زاده اردوبادی  فرزندان سرلشگر منصور ؛   (خانم نی نیخواهرش )این دوست صمیمی آقای نادر و  )زیگموندین“  ” خانم 

خود  یهودی بودن  ( راجع به  1399شهریور  17)       2019سپتامبر    8اما در پست های روز    ( پهلوی  محمدرضا  آجودان ویژه  

 می کند :  اعتراف  خود را لو داده ،ا  تصریح، در اوج بحثی پیرامون دالیل واقعی آزار یهودیان و نهان روشی آنها 

 

 

  در سرم شاخ  زمانی که من یک زن جوان بودم، با پسری جنوبی آشنا شدم که از نداشتن    ":{زیگموندین“ ” } عین ترجمه کلمات  

(    Nathanو در کامنت بعدی در پاسخ به باورناپذیری آن مطلب توسط کاربری بنام  ناتان )   ".جدا   . واقعا   کرد  شدن  ابراز شوکه
 می نویسد: 



 

ساله بودم. این تأثیر عمیقی بر من گذاشت،    16سال پیش بود، من    پنجاهخوب این ،    ":{” زیگموندین” } عین ترجمه کلمات  
زیرا از حماقت شگفت زده شده بودم. حتی در آن زمان هم نادان بود، اما این چیزی بود که کلیسای )مسیحی( بنیادگرای او  

 "را ببینید!  در سرشان  شاخهای کوچکشیطان هستند و اگر درست نگاه کنید می توانید    یهودیانبه او القا کرده بود، که  
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روسی است    ی تصویری از حلقه ازدواجش که انگشتری با الماسزیگموندین“   ” (    1400تیر    2)   2021جون    23در پست  
 منتشر کرده و می نویسد :  

 
 

}خبرگزاری یونایتد   UPIسال پیش از بازار تهران خریدم. از طرف  40من این انگشتر را  ":{زیگموندین“ ” } عین ترجمه کلمات 
را ترک  )ایران ( کشور  { دالرها }{ به دالر آمریکا حقوق می گرفتم و می دانستم که نمی توانم با آن در ایران  پرس اینترنشنال 

روسیه( آن را روی انگشت حلقه ام گذاشتم و به    1840  تولیدخریدم )تقریبا  مربوط به  دارکنم. بنابراین من یک حلقه الماس  

} عین ترجمه کلمات  پینوشت کرده  :    با خود  در اثبات صداقتشزیگموندین“   ”   ".مصادق باش  مخود با  خودم قول دادم که  

 ... "پوشم.  می  را آن  که  است سال 40 من . دارم  برمی را  آن ندرت  به و  است خودم نامزدی  حلقه واقعا  این  ” :{” زیگموندین” 
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  نامه و زندگی هویت گذشته  اشاره و اعالم شفاف  فراری از  زیگموندین“   ” (   1399شهریور   13)       2021سپتامبر    4در پست روز  

هفته گذشته به دیدار خواهر ایرانی ام رفتم و همین االن یک زوج    ” :{” زیگموندین” } عین ترجمه کلمات    می نویسددر ایران  اش  
جوان ایرانی دوست داشتنی شب را اقامت کردند. من ایرانی ها را دوست دارم. البته مردم همه جا مردم هستند، اما ایران برای  

 "لک من خیلی خاص بود و فرهنگ های آن  را دوست دارم. مردمی سخاوتمند، گشاده رو و شاعر مس
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که در پی قتل یک مسیونر     Helen Rosner  ) رازآلود در پاسخ به گالیه های اکانتی به نام هلن رازنر زیگموندین“  ” سرکار خانم 

هر مرگی یک تراژدی است. لکن  "  مسیحی خودشیفته و بی احتیاط وتبعیضات شدید مذهبی در جامعه آمریکایی نوشته بود:
توجهی به قطار  انگیز و بی انگیز، غم کرد اوج خودشیفتگی، حماقت و آن نوع خاص از حق غفلت  تالش میآنچه او )مسیونر(   

باری بود که همه غیر مسیحیان در آمریکا عمیقا  و عمیقا  با آن آشنا هستند.منظورم از غیر مسیحی هر کسی است که در  
در مرکز مذهب خود قرار نداده است. منظور من مسیحیان  ای با هویت مثبت مذهبی بزرگ شده باشد که عیسی را  خانواده 

 ( نوشته است :   1398آذر  1)   2018نوامبر  22در  (  "کنید سکوالر یا غیرمسیحی نیست. شما هنوز واقعا  آن را درک نمی 
 
 



 
از پس زمینه های مسیحی  من با شما موافقم، اما عده  بسیاری از ملحدان وجود دارند که    ":{زیگموندین“ ” } عین ترجمه کلمات  

از این طیف سکوالر    مسلمانایرانی  و شاهد مثال خود را ازدواج رسمی اش با یک    "سکوالر آمده اند و با شما هم موافق هستند.
 و زندگی اش در تهران با او اینگونه می آورد : 

 
من با یک مسلمان ایرانی ازدواج کرده بودم. من در زمان زندگی ام در تهران بسیاری  خودِ    ” :{” زیگموندین” } عین ترجمه کلمات  

  ، یهودیان را به خاطر قبیله  مسیحیان ارمنی را نجس می دانستند { باطن}در  که  کردممی که مالقات را ظاهر خوب  در از افراد 
بهاییان    ای و به نظر نمی رسید قتل  انتقاد قرار می دادند  افراطگرایی  دینی  برایشان اهمیتبودنشان مورد  ی داشته باشد. 

 "قهقرایی است.
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( در توئیتی بار دیگر  1398بهمن    15)    2019فوریه    4در  حدود یک ماه و نیم بعد یعنی  نهان روش!  زیگموندین“   ” سرکار خانم  

بسیاری از یهودیان متدین وجود دارند که با    ” :{” زیگموندین“ } عین ترجمه کلمات  ، آنجا که می نویسد :    ناخودآگاه لو می رود
اخالقی  داشتن یک زندگی  که به من آموخته شد ،  بود    تی  یهودی  جوهر،    ها« بودناین اشغال موافق نیستند. »چراغی برای ملت 

 ".است  بوده و توجه به خدا 
 

 
 

آنها اشتباه می کنند که  که احمقانه و متعصبانه می گوید    @Avi Abelowو در پاسخ به اشکال صهیونیست متعصب با اکانت  
فکر می کنند یک اشغال وجود دارد، زیرا یهودیان نمی توانند سرزمین خود را اشغال کنند...در حالی که اسرائیل بهترین کشور  

من بسیاری از اسرائیلی ها را  ” :{” زیگموندین“ } عین ترجمه کلمات  برای همه مسلمانان در خاورمیانه است ، می نویسد :  

 ". من دیگر چیزی برای گفتن با شما ندارم. دیدگاه متفاوت تری نسبت به شما دارند که  می شناسم

 

 

https://nitter.domain.glass/AviAbelow
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پُ زیگموندین“   ” اوج نهان روشی و پیچیده زندگی کردن سرکار خانم   خرداد    6)  2021مه    27ستش در تاریخ  را چه بسا در 

 بتوان مورد دقت قرار داد :   همکیشانش "گردنبند پروانه ای "در معرفی ( 1400

 
در اینجا آویزی را به اشتراک می گذارم که دوست صمیمی ام  که لهستانی اما از نسل  ” :{” زیگموندین“ } عین ترجمه کلمات  
اما    ،  پوشیده می شودبه شکلی } لوزی{  این یک تبدیل شونده است که در فرم علنی    آن را می آویزد.  یهودیان سفاردی است

پوشیده شود. اجداد او آن را زیر بینی مقامات قدرتمند  پر یهودیان {  6} نماد مقدس  ی تواند با تبدیل به ستاره داود  در خلوت م

است. اختراع  مادر  نیاز  پوشیدند.  می  یهود{  :  "}ضد  نویسد  می  پروانه  گیف  نشر  با  سپس  کلمات  و  ترجمه  عین   {

   "که به اینها گردنبند پروانه ای می گویند.فقط از طرف یک دو نفر به من گفته شد ” :{” زیگموندین“ 
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واقعیت این است که،  ” :{” زیگموندین“ } عین ترجمه کلمات  ( تصریحا  می نویسد    1397تیر    13)    2018جوالی    4در پست  

مهم نیست که من چقدر سوسیال دموکراسی را دوست دارم، و می دانم که چون در یک سوسیال دموکراسی زندگی می کردم،  
و هم ترک مورد آزار و اذیت قرار گرفتم، زیرا ... موهایم   یهودیاز من در برابر نژادپرستی محافظت نکرد، جایی که هم به عنوان  

 "و چشمهایم سیاه و  پوستم هم زیتونی است.
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)بر خالف روایت مرحوم نادر طالب زاده  در سالهای ابتدایی پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران  اعجاب بیشتر آنجاست  که  
  2021اوت   27در ایران زندگی کرده بود ! برای مثال در پُست  }حدود دو سال {  مدتها  زیگموندین“   ” و دوستان ساده لوحش (

سال    41    من .  ” :{” زیگموندین“ } عین ترجمه کلمات  نگاشته  خودش    ( او در توضیح عکس محجبه به چادر1400شهریور    5)  

 "پیش در ابیانه ایران کار می کردم.

 

 ” :{” زیگموندین“ } عین ترجمه کلمات که آیا هر زنی باید چنین بپوشد؟ پاسخ می دهد :   Jalal Antonyو در پاسخ به کامنت  

 "قدرت دارند.همچنان تغییرات وجود دارد، اما، بله. این یک مبارزه دائمی است اما آخوندها  



 
 
( اشاره نمود که مینویسد } عین  1400مرداد    31)  2021اوت    22در تکمیل الگوی گردنبند پروانه ای می توان  به پُست   

ساختار چادری ها دقیقا  به همان شکلی است که در عادات راهبه ها وجود دارد. زمانی که در  "   : {زیگموندین“  ” ترجمه کلمات  
در پشت بسته می شود و سپس پارچه گشاد روی آن  گِرِهی  رپوشی مانند لباس که با  ایران زندگی می کردم متوجه آن شدم. س

 "گذاشته می شود.
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   (   1400مرداد    30)  2021اوت    21پُست  در  به زندگی اش در ایران سالهای انقالب اسالمی    ای دیگر  در اشارهزیگموندین“  ” 

کار   UPITNاین نزدیکترین مقایسه است من در آن زمان در ایران بودم و برای   ":{زیگموندین“ ” می گوید : } عین ترجمه کلمات 
می کردم. این شبکه ها متخاصم و از نظر رتبه بندی با یکدیگر بسیار رقابتی بودند. آن جنون رسانه ای به دنبال نیکسون آمد  

 "و کارتر را به یک رئیس جمهور یک دوره ای تبدیل کرد.
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( در پاسخ به سوال مطروحه اکانتی موسوم  به بونا ژیوآ که پرسیده  1400مرداد    25)    2021اوت    16مرموز در  “زیگموندین“   

مرز ایران و    ":{زیگموندین“  ” } عین ترجمه کلمات  می نویسد   "خطرناک ترین جایی که تا به حال بوده اید کجاست؟"بود :  

 "شد.شروع می داشت عراق در زمانی  که  جنگ  
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در قالب اعتراض خود به مدیران رسانه های آمریکایی در ایران    (1400مرداد    26)    2021اوت    17مرموز در  زیگموندین“   ” 

سال پیش یک کار    40":{زیگموندین“ ” }عین ترجمه کلمات    ناخواسته به نقش جدی خود در فضای رسانه ای ایران اقرار دارد.
ساختگی است. داستان اصلی توسط  ورنالیسم   ژدر ایران کار می کردم. متوجه شدم این یک    NBCگروهی داشتم که برای شبکه  

تهیه کنندگان پیش از موعد ساخته شد و سپس آنها خدمه خود را برای گرفتن عکس های مورد نیاز خود فرستادند. آنها هرگز  

 "آنها بیش از حد مشغول پیشبرد داستان )از پیش نوشته ( خود بودند. ؟چگونه ؟کجا  ؟چه زمانی ؟نپرسیدند که چه کسی
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بود    (  نوشته1400شهریور    11)    2021سپتامبر    2در تکمیل نظر اکانت موسوم به کَندیدلی تیف که در تاریخ  زیگموندین“   ” 

.    رسانه ها ما را در چند جبهه شکست داده اند. اگر توییتر نبود، بسیاری از ما از چیزی که در حال وقوع است نمی دانستیم

سال پیش از    41اگر می توانید ناامیدی من در    ":{“زیگموندین“ ترجمه کلمات    عین }    اعتراف می کند که  مرا ناراحت میکند!
پوشش رسانه ای ایران را تصور کنید. من آنجا بودم و دیدم که گزارشها  چقدر کج است. من اساسا به توییتر آمدم تا اخبار را  

 "در محل دریافت کنم.
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اِما جِنِر با مضمون     اسرارآمیز در پاسخ به طرح بحث اکانتی موسوم به نیکّی زیگموندین“   ”    1979در سال  نو ) که توئیت 

در ایران انقالب را   ":{زیگموندین“ ” را بازتوئیت کرده بود  نوشته } عین ترجمه کلمات بودم  (   _______________من ( 1357)

ساله    27من   ":{زیگموندین“ ” } عین ترجمه کلمات  ر کامنت بعدی اش ادامه می دهد : {  }و د"پوشش }رسانه ای { می دادم.  

  "بودم و آن چند سال بسیار زیبا، هیجان انگیز و خطرناک بود.

 
چه تجربه باورنکردنی! آیا کتابی در مورد تجربه خود منتشر کرده  "}و در کامنت آخر در پاسخ به سوال اکانت فِرِسکوی...  که 

نه، اما من تعداد زیادی عکس    ” :{” زیگموندین“ } عین ترجمه کلمات  پاسخ نوشت {  "اید؟ کجا می توانم کار شما را بخوانم؟

 "دارم و این پروژه ای است که باید انجام دهم. من در خیلی جاها تنها زن و تنها آمریکایی حاضر بودم. 
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گیوی  در کادر عکسی قرار دارد  که آقای شیخ صادق زیگموندین“  ” ( سرکار خانم 1400اسفند   13) 2022مارس   4پُست  در 

سال   42” :{” زیگموندین“ } عین ترجمه کلمات  در  توضیحاتش می نویسد  زیگموندین“   ” خلخالی در مرکز آن دیده می شود .  
اغلب اتفاق می افتاد. بیچاره هایی  پیش در قم، ایران، من تنها زن و تنها آمریکایی حاضر در آنجا بودم که البته  این واقعیت   

که نشسته بودند قرار بود به دستور خلخالی، » قاضی خون « اعدام شوند. به هر حال، من با انقالب و جنگ بیگانه نیستم، هر  

 "بیهوده خونین علیه قلب بشریت... {!  زیگموندین“ ” }! توصیفدو جنایت

 
من چهره ای هستم که در عکس در سمت راست ایستاده است. خلخالی مالیی است   "{ :{” زیگموندین” } عین ترجمه کلمات 

 "که عمامه و عبای سفید بر تن دارد.
 



 
 

 
 

نگرانی به عنوان یک فیلمساز روزنامه نگار در جوانی، در مورد آن حرفه بسیار مایوس     "  :{” زیگموندین” } عین ترجمه کلمات  
هایم را از آن زمان  این عکس در یک کتاب منتشر شد و برای من ارسال شد، اما این پروژه بعدی من است که عکس   کننده بود.

 جمع آوری کنم. 
بود که آن روز برای من جالب بود، او به معنای واقعی کلمه گریه کرد و گفت    }مجری احکام انقالبی{  جالد یک    حکایت  جااین

را لمس کنند. من درد و انسانیت او را دیدم،    شوهرش  "پر از خون"نمی خواست دستان    خانمشکه همسرش او را ترک می کند.  
 حتی زمانی که او می خواست همه آن مردان عمدتا  بی گناه را اعدام کند.
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    :{” زیگموندین” } عین ترجمه کلمات  که  مرموز آشکار می کند  زیگموندین“   ” (  1401فروردین    28)  2022آوریل    17پُست  

روستا بود.   300که صاحب    کردندی م  یزندگ  ینی ماندم که در زم  یادر کنار خانواده   یمدت  کردم،یم   یزندگ  رانیکه در ا  یزمان"

)آمریکا(  ساختند. مردم    یبز م  فضوالتبردند و آجرها را از    ی فرسنگ ها دورتر م  یآنها در اوقات فراغت خود آب را از رودخانه ا

 "شوند ی متوجه نم
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( در مورد فیلم واقعیت دیگر) پیرامون بحران درگیری  1400خرداد   12)  2021جون    2شبح گون در توئیت  زیگموندین“   ” 

تبدیل شده  علیه انقالب اسالمی  دانشجویان پیرو خط امام و اعضای سفارت آمریکا که به مرکز توطئه و جاسوسی آمریکائیها  
اخت آن را بعنوان دفاع از انقالب اسالمی از افتخارات اصلی  مرحوم طالب زاده معموال در خاطرات و مصاحبه هایش س  که  بود(



و نردبان میدانی  اعتماد سازی مسئوالن نظام نوپای اسالمی به آن مرحوم  عوامل  خود برمی شمرد ) و یکی از اصلی ترین  
 می نویسد :  (  گردیده بودترقی اش 

 

 
 

که در مورد این بود که چگونه    ساختم فیلمی به نام »واقعیت دیگر«    1980در سال  "   :{زیگموندین“ ” } عین ترجمه کلمات  

هایی  بر رسانه   فیلم منرسانه ها با یک روایت، یک واقعیت بدلی خلق می کنند و در نتیجه رویدادها را دستکاری می کنند.  

 ها« در ایران دامن زدند.  متمرکز بود که به »بحران گروگان 

 "ه هیوال می آفرینند و مسئول ایجاد ترامپ  هستند.رسانه ها هستند ک

 



در اواخر انقالب ایران، من و شریکم }نامزدم{ به عنوان استرینگرها  "  :{زیگموندین“ ” } عین ترجمه کلمات  او ادامه می دهد  
توسط یک شبکه بزرگ استخدام شدیم. استرینگرها اخبار را ضبط می کنند و آنها را به دفتر مرکزی می فرستند و جایگزین  

 .  دفاتر گران قیمت بزرگ می شوند، اما وقتی گروگان ها را گرفتند ما به سختی شروع کرده بودیم
هجوم آوردند و در هتل اینترکانتیننتال اقامت گزیدند. یکی از اولین چیزهایی که مشاهده    استرینگردفاتر با خدمه خود و افراد  

کردم این بود که داستان توسط تهیه کنندگانی که در هتل مستقر شده بودند نوشته شد، سپس گروه فیلمبرداری برای جمع  
 آوری فیلم مورد نیاز اعزام شدند.  

وری حقایق در زمین ایجاد می شود. مشاهده کردم که چگونه تظاهرکنندگانی که شعار  به عبارت دیگر، روایت قبل از جمع آ

 "مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا سر می دادند، همان گروه متفرقه ای بودند که هر روز در مقابل سفارت تجمع می کردند.
 

 
 

رسانه ها با سفت کردن شات، آن را شبیه تظاهرات  " :{“ زیگموندین” } عین ترجمه کلمات رمزآلود ادامه می دهد  “ زیگموندین” 
ها اینطور به نظر  ها با استفاده مکرر از شلیک بزرگ جلوه دادند. در واقع یک بلوک شهری کوتاه را پوشش می داد. رسانه 

ند تا با زندگی  زندگی در جریان بود و مردم در تقال بود ،  رسند که تهران درگیر احساسات ضد آمریکایی است، اما در واقعیتمی
ایرانی میمون می گویند. زمانی که به نژادپرستی    فرمان بدستان پس از انقالب سازگار شوند. در این میان شاهد بودم که مردم به  
 و تحریف آشکار اعتراض کردم، متهم به »جین فوندا« بودن شدم 

نظر من درباره اخبار آمریکا از آرمان و تحسین به انزجار تبدیل شد. و فقط بدتر شده است. دیگر حتی حضور عینی وجود  
شاهد باشید که چگونه کلینتون بر اساس یک رویداد غیرواقعی شیطانی شد و ترامپ جنایتکار به پوتوس تبدیل  حاال  ندارد.  

 "تظاهر شد. 
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خانم یهودی شبح گون ظاهرا آمریکایی که همسر اصلی و پشتیبانی کننده  هویت حقیقی این ه  پشت پردبرای رمزگشایی از  

است آنچه در توان داشتم در روزهای  محوری مرحوم نادر طالب زاده اردوبادی بویژه در سالهای پیروزی انقالب اسالمی بوده   
  ) تصادفا    1953ماه مه    7مرموز متولد     “ زیگموندین”   :پس از فوت آن مرحوم در فضای مجازی به کار گرفتم و نتیجه اینها شد  

 ( می باشد .  سال انجام عملیات سرّی موسوم به تی پی آژاکس
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  4یا  3که در دسترس عموم است مربوط به    این پیربانوی یهودی دارای استایل نژادی ایتالیاییمعدود عکس های منتشره از 

 ! نظیر :  “ زیگموندین” سال اخیر است آنهم صرفا  با نام 

 

 
 

مرموز در اینستاگرام خانم نی نی طالب زاده اردوبادی ) خواهر مرحوم نادر (  ذیل عکس مرحوم     زیگموندین“ ” سرکار خانم  لکن  
 :  تیمسار سرلشگر منصور طالب زاده اردوبادی ) آجودان مخصوص محمدرضا پهلوی ( یعنی این عکس یادگاری خانوادگی 



 

  
 

 "نی نی لطفا این عکس رو برایم بفرست. عشق ..." :{  زیگموندین“ ” }عین ترجمه کلمات نوشته است عکس  در دو کامنت 



این پیربانوی یهودی نسبت به آجودان محمدرضا پهلوی ) سرلشگر منصور طالب     زیگموندین“ ” مراتب بندگی    همچنین    و
در مورد پدر    آنجا که  ،  جدی است  تدققابل    ست نی نی  اش در کامنتهای عکس پُ و قلوه گرفتن  دادن  دل    درزاده اردوبادی (  

مواجه شدن با این عکس به قلب من یک همدلی داد. او ارشد زندگی  ":{  زیگموندین“ ” } عین ترجمه کلمات    :دیگوینادر ممرحوم  

   "من بود.

 
من و تو وجوه مشترک زیادی داریم  "( که او را فدرا عزیز می خواند و می نویسد  :  feedy10اینکه نی نی با صاحب اکانت  )  )

و فدرا منصور را عمو می خواند بحث دیگری را می طلبد که مربوط به کاوه    "که این فقط یکی دیگر است .بله مبارکه من.
این     زیگموندین“ ” اکانت  عکس شبح گون  ت به  با تعقیب این اکانآنچه اینجا مهم به نظر می آید اینکه    (طالب زاده است ...

 : پیربانوی یهودی آمریکایی مرموز داستان زندگی مرحوم نادر طالب زاده یعنی 

 
 .که در آینه اندرونی منزل برداشته شده است مراجعه کنندگان را به اکانتی می رساند که بسیار خصوصی استبر می خوریم 



 :   یعنی  

 
 

در شناسنامه این اکانت تعقیبی    “ ندی هافمنرَ”   غیر محذوف، وجود نام   “ زیگموندین” تنها فرق این اکانت با سایر اکانت های  
   “ زیگموندین” که قابل مقارنه با این عکس      !  می باشد از کامنت عکس سرلشگر اردوبادی و خانواده اش در پُست خانم نی نی  

 است :
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یکی از دانشجویان دانشگاه کلمبیا ) دانشگاهی که در خاطرات مرحوم نادر طالب زاده اردوبادی  (    John Gaffneyجان گفنی )  

کتابی با نام دام دلباختگی    2019معرفی گردیده است ( در سال    شانشبح گون محل دریافت مدرک  زیگموندین“  ” و در پُست های  
(The Trap of Love  منتشر کرد که )  دسترسی و  قابل  با مشخصات ذیل  در فضای مجازی عمومی  با آدرس ذیل

 :مطالعه است 
https://www.scribd.com/book/484665005Love-of-Trap-The/ 

 
 

 در مقدمه فصل نخست کتاب جان گفنی جمالت ذیل قابل مطالعه است : 

 
 

, and Nader OrdoubadiColumbia University Film Division were an Iranian, During this time, my best buds at the 
They were more than just my friends ; … .Randi Hoffmanhis beautiful, partially deaf girlfriend from Chicago,  

و دوست دختر زیبا و نیمه  نادر اردوبادی  در این مدت، بهترین جوانه های من در بخش فیلم دانشگاه کلمبیا یک ایرانی به نام 
  … بودند. آنها بیشتر از دوستان من بودندرندی هافمن از شیکاگو،  یش ناشنوا

 

https://www.scribd.com/book/484665005/The-Trap-of-Love
https://www.scribd.com/book/484665005/The-Trap-of-Love
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پنهانکار و نهان روش  همان رَندی هافمن همسر آمریکایی  این پیربانوی یهودی آمریکایی     زیگموندین“ ” حال که می بینیم  

    مرحوم نادر طالب زاده اردوبادی و نردبان ترقی او در سالهای پیروزی انقالب است به دوباره خوانی متن گفتگوی آن مرحوم 
 : ( می پردازیم  1394فروردین  15)   باشگاه خبرنگاران  با(  ) نادر طالب زاده اردوبادی

 
   شما در چند سالگی و به چه منظور به آمریکا مهاجرت کردید؟  مرحوم طالب زاده اردوبادی در پاسخ به سوال

 :   بودپاسخ داده 
سالگی در آمریکا زندگی کردم، من در آمریکا مشاهداتی داشتم که بعدها خیلی به دردم خورد، پدر و مادر من    26تا  16 از  

 .زیادی به ادامه تحصیل من داشتند، خصوصا  مرحومه مادرم که زبان انگلیسی را نیز او به من آموختی عالقه 

 مادرتان ایرانی بود؟

است و من کامال  برای همین خاک و    } ؟!{   ی آیت اهلل شرف العالی اصفهانیبله، مادر من سیده وحیده امیر ملوک شرفی نوه 
است، شایعات برآمده از صدای آمریکا است. من تا قبل از انقالب اسالمی در آمریکا بودم   بوم هستم و اینکه مادر من آمریکایی

 .و تجربیات خوبی از آنجا کسب کردم

 .از زندگی خودتان بگویید و اینکه چطور ازدواج کردید؟ از فرزندانتان بگویید

دختر دارم که یکی در ابتدای دانشگاه،    3پسر و    1ند،  فرز   4ی آمدن از ایالت متحده آمریکا تا ایران ازدواج کردم و  من در فاصله 

 ...دهندیکی دانشگاهی و دوتای دیگر هم در بازار کار هستند و الحمداهلل مسیر کار خود را به خوبی ادامه می 
 

نامهای  سه فرزند او به  خوزستانی  مادر  که  )رسمی مرحوم طالب زاده  نخست  همسر ایرانی    اینکه    آنچه واضح استاکنون  
آن مرحوم )بویژه بعدی  بعدها از آن مرحوم جدا گردیده است  و همچنین سایر همسران    و   ( علی اکبر ، یاسمن و مریم می باشد

و حتی این آخرین بیوه آن مرحوم )خانم زینب  خانم ... افشاری که ازدواج و طالق بسیار پرحاشیه ای برای آن مرحوم گردید( 
نداشته است که دانشگاهی بوده یا در بازار کار مشغول باشد. پس اشاره آن مرحوم در پاسخ به   مهنّا ( از آن مرحوم فرزندی 

یعنی آیا چهارمین فرزند مورد اشاره آن مرحوم از رندی هافمن ) یا    کیست؟ فرزند به    4عنوان  خبرنگار باشگاه خبرنگاران به  
 ( است یا خیر ؟!   “ زیگموندین” همین 

 
یهودی در باره فرزندانش بسیار باالست برای نمونه حتی در وصف حال شاد خود از مراسم   “ زیگموندین” تحفظ و پنهانکاری 

   :( می نویسد1401دی    30)   2022ژانویه    20در پست    ( کاماال هریس    )رسمی سوگند ریاست جمهوری معاون اول جو بایدن  

یک سال پیش، من کل مراسم افتتاحیه را تماشا کردم. کلمات نمی توانند شادی و  "  :{     “ زیگموندین” }عین ترجمه کلمات  

 "قدردانی من را در آن روز بیان کنند. سپس پسرم مرا به بیمارستان کوه سینا برد تا اولین واکسن کووید را بزنم. روز مبارک!
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ال  اکام  رافتخا  به  ابداع کرده و   ییچا  یک صاحب برخی برَندهای چای ؛  نی نی طالب زاده اردوبادی   به کاماال هریس اشاره شد.

 است:  گذاشتهروی آن  یهود ی ی همسا آنهم با نماد را  «یی»کاماال چانام   سیهر
 

 
 
 

 
 



  نماد های یهودی را در اینستاگرام خودش عالقه نی نی طالب زاده اردوبادی به      !  “ زیگموندین” با کسب اجازه از  بد نیست  اینجا  
مختصرا (    مسدود شده است!زمین  روی ساکنان ایران  ؛  و پس از نشر مقاله قبلی در سایت دیده بان  در روزهای اخیر  البته  )که  

 مرور کنیم : 
 

الف   26  

 
 

 

 ا ب  26

 

 یم ج  26



 

 
 

 دال  26
برا   نی ا"  د یگویم  اردوبادی در مصاحبه اش  خانم نی نی  در فیلم ضمیمه هم همانگونه که مشاهده می فرمائید   من    یامر 

کنم . من با پول    یی رایکه از مهمانانم درست پذ  است  {یتورات  }یک فرمان  “ تصوایم” همچون    ند،یگوی م  انیهودی همانطور که  

   .کندیظ استفاده نم ا لفا ن یاز ا یهودی ریزبان غ ی سیانگل  یحت  ای مسلمان  معموال   ".کار دارم “ تصوایم” ندارم، با  ی کار

نماد همسا    یرو   ریبالفاصله تصو  کند،یاشاره م  ن یبه کلمه ددر مصاحبه بعدی    ی اروبادنی نی  که    که یمانز  لم یف  ن همیدر  

 { لینک فیلم}   .استه داده شدنشان بارها  )همسا(  یهود یخمسه  هایی نظیر نماد  او یگراماتنسیا ی . در عکسهارودیم

نه تنها  که    دهدی نشان م(    له کاماال چای!صاحب چند برند از جم طالب زاده )نی نی    گرامتانسیاطالعات موجود در او اساسا   

ود  جو  شانیخانه ا  یداخل  ی در طراح  یهودیاز عالئم    یموارد متعدد  بلکه   با اسالم وجود ندارد  شانی از نسبت ا  یعالمت  چیه

 :ریمثال عکس ز .عالقه دارند  یهود ی یبه نمادها  کال  حتی در بیرون خانه و محل کارش او .دارد
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 کالم پایانی : 

طالب  نمونه پُست های سیاسی خانم نی نی  ، حتی    اردوبادی  عالوه بر ابهامات جدی در سوابق خاندانی مرحوم نادر طالب زاده

وایس پرزیدنت فعلی ایاالت  ،    س  یراز یاوران خانم کاماال ه  دو  که هر  “ زیگموندین” بانو  و یاور  دوست صمیمی  زاده اردوبادی )

 برای نمونه  .براندازان آشوب طلبی خیابانی ضدّ جمهوری اسالمی دارد  ( نشان از همگرایی آنها با خطّ  متحده آمریکا هستند!

 : در کامنت  پست ذیل 

 

 

 



که فرزند دهه های بعد  )را دخترش یاسمن خانم ، اینجاست که چرا مرحوم نادر طالب زاده اردوبادی  زیشک برانگ بسیارنکته 

  ی پوششی یر سردار گلعلی بابایی و یا صاحب هویتظن }اری آثار نویسندگان دفاع مقدس  ستاز انقالب بوده است و در ویرا

کنار  نادر ،  که در مراسم تشییع  مرحوم  )  عید قاسمی لنگرودیبه حسین بهزاد )مغز منفصل آن مرحوم و سردار س  معروف

و دهانم را آسفالت کند! و لِه ام    ! قول داده ترتیب بنده را پس از دستگیری در اوین بدهد  ! و در حضور بیوه لبنانی اش    شپیکر

و رشد  زندگی  والیت آنها و  فرستاد تا در فضای قیمومیت و توجه  زیگموندین“   ” و خاله ! عمه نی نی    کشور( { را به   کند و ...! 

 فرماید ؟ 

چگونه می توان  پشت دوربین را    واقعی و   سبکبا    آن مرحومتبلیغی مقابل دوربین    ( الیف استایلسبک زندگی ) تناقض این   

 توجیه نمود؟

خود را به کل از    نستاگرامی ه احصفاردوبادی ،  نی نی  همسر  (    Anthony Chase  )  یس اینکه آنتونی چِجالب توجه دیگر    نکته

در دسترس  این صفحه  نادر (  مرحوم  )    “ زیگموندین” عشق دیرین  تا فردای فوت  که    ستی در حال  نی ااست .    خارج کرده  سترسد

 بود. 

 
 

با وجودی که مقام معظم رهبری از کلمه  مرحوم نادر طالب زاده اردوبادی  نفهمیدم  هنوز  که  اینجانب رضا گلپور چمرکوهی  
در  ،  چگونه توسط مدعیان والیت فقیه محوری  ؛  استفاده فرمودند  (    ) ناشی از نارسائی قلبی  او  برای تسلیت فوت   درگذشت

  احتمال یا با فرض بر صحت  ؟! و آ  و آن هم در کنار سید شهیدان اهل قلم به خاک سپرده شد )س(  قطعه شهدای بهشت زهرا  
را در تریبونهای نامرتبط با این موضوع )که    او دوستان آن مرحوم ، به جای آنکه خط شهید ساختن از  شهادت ، بهتر نبود  

 ؟! اقناع می نمودندتوجیه و ساز و کارهای قانونی تحت مسئولیت مقام معظم رهبری را شائبه برانگیز است ( تعقیب کنند ؛ 
 

 .رحم اهلل من یقرء الفاتحه مع الصلوات شادی روح آن مرحوم  ایّحال علی 
 



 

 :  نخست ! بعدالتحریر
 

 عزیزم به شکنجه،تجاوز و قتل ! نازنین و !تهدید کننده ی  سعید قاسمی لنگرودیسردار مهندس استاد دانشگاه جناب  آقای 
 
 وظیفه ذاتی خبرنگاری تالش در مسیر تنویر افکار عمومی است. 
 

در تریبونهای عمومی ،   ات علیه اینجانب الت بازی های چاله میدانی ارضاء تهدیدات چارپاداری و اوباش گونه و  بعد از اتمام
 نگفته است که:درست الاقل ذیل محتوای این مقاله رضا گلپور که آیا خودت بیندیش  با  یدر خلوت

 
 انسان ها )چه در دایره دوستان و چه در دایره دشمنان ( لزوما  سیاه یا سفید و صفر یا صد نیستند.   -1

خیر و شر در عملکرد  بینش ، مَنش  و کُنش کسی مسئول اختیار    اساسا    "اُخری  زرَوِ تا رروا وازِزِال تَوَ"   یقرآن به مبنای   -2
در تعریف نسبت عملی  نیست بلکه مسئول و پاسخگو به گفتار و رفتار خودش    (  خودشولو اعضای خانواده  )دیگران  

 ت.  اسبا ایشان دو مبنای تولّی و تبرّی با در نظر گرفتن 

نی نی چه اعمالی  اینکه همسر یهودی آقای نادر طالب زاده یا همسر یهودی برادرش ناصر یا همسر یهودی خواهرش   -3
داشته اند که ربطی به مرحوم نادر نداشته است ، اما تداوم ارتباط آن مرحوم با این افراد در زمینه های اقتصادی ،  

و  عادی    آن مرحوم،حتی تربیتی فرزندان آن مرحوم با چنین خانواده ای در آمریکا برای  ... و  اجتماعی و فرهنگی و  
 .مناسب نبوده است

و به خوبی از فرصتهای موجود در این  وم در زمینه ساخت مستندهای تلویزیونی ، فرد پرکاری بوده  اینکه آن مرح -4
و با شعارهای پرشور و هیجان ) که گاهی عقال هم با تریبون دادن به عناصر مبتال به نظریه  زمینه استفاده می نموده 

به معنی عصمت و نقدناپذیری آن  عقال در قاموس  توهم توطئه دانستن همه امور ، شک برانگیز هم می گردید ( هرگز 
 .می گرددنمرحوم 

کیس کاترین پرز شکدام ) که آن مرحوم همانند شما  هیچ شکّی به دام !  در داستان واقعی  از باب مشت نمونه خروار   -5
 ؟مصاحبه با آقای رئیسی دسترسی پیدا می کرد جایگاههایی نظیر بودنش نداشت ( بدون ساپورت آن مرحوم به 

که نادر زن و زندگی خود را در آمریکا  به عشق امام    خودش    بر خالف روایت دوستان آن مرحوم به استناد نقل قولهای -6
یعنی بانو   ش)مسیحی نمایَ   در آنجا رها کرده و به ایران آمده ؛ آن مرحوم به دلیل کار و اقامت همسر یهودی آمریکائی

انقالب در ایران به تهران باز گشته بود و حتی فیلم مستند واقعیتی دیگر  در دوران  زیگموندین یا همان رندی هافمن( 
   .را در مورد جریان اشغال النه جاسوسی آمریکا ، مرحوم نادر برای این خانم یهودی ساخته بوده است

 
 
 
 
 

 



 بعدالتحریر دوّم :  
منتشره   یادداشت  امسال    8در  بان  شره  منتاردیبهشت  دیده  سایت  همین  زاده  در  طالب  نادر  آقای  : پرسیده  از    بودم 

نامی آمریکایی یهودی است که برادر مرحومتان ناصر طالب زاده اردوبادی در آمریکا برای خود     (Noah Mckay)کِیمَک  نوآ  

در آمریکا    (Kim Sapunar) انتخاب کرده بود. کمی عجیب نیست که نوآ مک کی )ناصر( با یک خانم یهودی به نام کیم ساپونار

بود. بعبارت روشنتر چرا فرزندان ناصر   (Zaira)و دختری با نام زایرا   (Zachary)به نام زاخاری ازدواج کرده بود و صاحب پسری

 طالب زاده که از یک مادر یهودی به دنیا آمده اند نیز مانند خود ناصر طالب زاده دارای اسامی عِبری بودند ؟ 

برای اثبات صحت    دوستان زیادی تماس گرفتند که نام همسر مرحوم ناصر این نیست و او خانمی مسلمان ولو سکوالر ! است.

 :ذیل  آین هویت ها ، عزیزان را ارجاع می دهم به اگانت توئیتری

  

صدایش می کنند( فرزند مرحوم ناصر )نوآ مک کی ( که ساکن لس آنجلس  خانم زایرا ) که در ایران زهرا که متعلق است به  

 کالیفرنیاست انداختم که جالب توجه است : 

 

 



 

 سخن می گوید:  اشزندگی طول درهمیشگی ی راز دار لزوم ( در مورد 1396تیر ماه  12)  2017جوالی  3در

 
انم دکتری که از مذهبی بودن او سوال ( در مورد پاسخش به خ1396آذر ماه  19)   2017دسامبر  10در 

 کرده روایت می کند : 

 
 "ُخب پدرم مسلمان بوده و مادرم مسیحی طبیعتا  من یک ملحد ) آته ایست( ام."

 ( در مورد چند اسمه بودنش توجیه می کند : 1395شهریور ماه  21)  2016سپتامبر  12در 

 
 "سپتامبر از زهرا اردوبادی به زایرا مک کی تبدیل شدم . سه سالم بوده...  11گزاره نه چندان جالب : من بعد از  "



( در مورد بیمارستانی بودن عمویش در تهران )نادر طالب زاده اردوبادی(  1401اردیبهشت    11)  2022مه    1در  

ختر  و عدم دریافت به موقع مدارک از کنسولی جمهوری اسالمی ایران در آمریکا برای عمه اش )نی نی( و د 

 عمویش )یاسمن( تا بتوانند قبل از مرگ آن مرحوم برسند شاکی است:  

 

من بسیار عصبانی ام .من متنفرم که رژیم )جمهوری اسالمی ( دورهم بودن اعضای خانواده را از آمریکا    "

 "اینقدر سخت کرده است. من خیلی متاسفم عمو نادر. من عاشقتم.

و مادرش که برایش  (Zachary) زاخاریدر مورد عکسهای برادرش  (  1395خرداد ماه    18)    2016جون    8در  

که تالش زیادی برای پنهان ماندن    (   Kim Sapunarارسال شده  کامنت گذاشته و با همه رازداریش ! نام مادرش ) 

 هویتش ) همانند خاله زیگموندین ( دارد، لو می رود:  

 



 

اما   عمو    ایعمه    دکنیم  د ییتاکه  اش    تی ییتو  پُست   ترین ب یعجو  و  بزرگش  اعضا  شییدا   ا یخاله  فرقه   یاز 

 ( منتشر شده است : 1399دی ماه  26)  2020ویه نژا 16در  هستند(  شواُ فرقه)  یشی رانج

 
وادار    قهی دق  یشما را ظرف س  دناتویم  ستقدرتمند  ار یکه بسمی توانم به شما بگویم که عمه ترزا    یشک هیچ  بدون      %100من  "

 ".دی ده رییو اسم خود را تغ  دیفرقه( را بپوش نی اعضویت در )مخصوص  یکه لباس نارنج  د  کن

  شیراجن  یو باگوان شر  ش یراجن  ا ی( شناخته شده به آچار   1931  -  1990)    "نی چاندرا موهان ج  ش ی راجن"توضیح اینکه  }  

را به وجود آورد    ایپو  شن یتیهمانند مد  شن،ی تیمد  ز ا  یگوناگون  یهاشو روش اُ  بود.  شی راجن  ؛ رهبر جنبشِاُشو   در اواخر عمر  و  

در هند    یمذهب  یی ادگرای و بن  سمی کمون  یاز منتقدان جد  شی راجن  .انسان مدرن است  یمناسب برا  ن یتمر  ایگونه   اوکه به گفته  

  ی در مکان شیدر آنجا متمرکز شود و راجن  روانش یپ تیتالش شد تا فعال  شتری، ب1981در سال  کای سفر اشو به آمر یپ دربود. 

با    یالتیمنطقه و حکومت ا  ن یاورگن ساکن شد. بالفاصله ساکن  التیپورام« در شهرستان واسکو از ا   شی معروف به نام »راجن

 { د و نهایتا  از آمریکا اخراج شد.این جنبش مورد حمایت برخی متنفذین یهود قرار داشت.وارد تعارض شدناو جنبش 

 

 

 

 

 



 

 :  ( و آخر ! )بعدالتحریر سوّم 
  ی رشرف یام   نیرمحمدحس یم"مرحوم  و در زمره جناح انگلو فیل بودن  ماسون بودن  فراتالش دارند  !    اجنبی پرست  نماهایرند

قابی  ه و ننادیده انگاشتطبق مستندات غیرقابل انکار است  که  هم  را  اردوبادی  طالب زاده  مرحوم نادر    یمادر  پدربزرگ     "بدر

 تََچسبَک است! با سه مَن سریشم هم ال یَاین یکی که  !تحریفی و مذهب گرایانه بر آن بنهند 

 



 

 



 

 

     
 
 
 با تشکر از حوصله و عنایت خوانندگان عزیز و فهیم.

 دولت آباد شهرری .  گلپور چمرکوهی .رضا  
 . 1401اردیبهشت  20

 والحمد هلل رب العالمین. 
 


