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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:

رویدادهای هفته در لسآنجلس
شرح در صفحه 11
رایدیوانعالیآمریکادرباره
بخشیازفرمانمهاجرتیترامپ
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بهابتکارفدراسیونیهودیانایرانی:

مراسم گرامیداشت یاد و خاطره
حبیبالقانیاندرلسآنجلس

معاون رییس جمهوری در
سآنجلس
ل 
بستن کمربند ایمنی در
اتوبوسها اجباری شد
پرونده رسوایی جنسی پلیس
اوکلند بسته شد

به ابتکار و همت فدراسیون یهودیان
ایرانی آمریکایی ،مراسم گرامیداشت
یاد و خاطره شادروان حبیب القانیان
روز یکشنبه  15اکتبر  2017از ساعت
یکشنبه های براندازی
 3بعد از ظهر در تاالر مجلل «سابان
 15اکتبر   -فدرال بیلدینگ
تیاتر» در لسآنجلس برگزار خواهد
شد.
این مراسم یاد بود که سی و هشت
مهاجران تازهوارد بخوانند  :
سال پس از اعدام شادروان القانیان
شوک!
برپا میشود ،شاهدی زنده است بر
اهمیت و نفش ماندگار این چهره
مورد احترام ایرانیان و جامعه یهودیان
ایران که جز خدمت به سرزمین خود،
هیچ توشهای ،نیاندوخت و از نخستین
قربانیان به قدرت رسیدن رژیم اسالمی
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید و زمامداری روحانیون شیعه در ایران

کالیفرنیا در آتش

بود.
( IAJFفدراسیون یهودیان ایرانی
آمریکایی) در بیانیه خود در خصوص
این مراسم با اشاره به وقایع پس از
انقالب و محجوریت رفته بر جامعه
یهودی ایرانی ،حبیب القانیان را رهبری
برمیشمرد که به عنوان یک بشردوست
استثنایی ،زندگی خود را از دست داد و
برای ایمان وعشق به خاک و مردم ایران
و سرزمین اسراییل جان خود را تقدیم
کرد و مینویسد:
« این تراژدی ،قلب و روح ما را آزرده
کرد و به خاطر یاد ،رهبری ،بینش و
عزت نفس به او احترام میگذاریم و
پانزدهم اکتبر  2017گرد هم خواهیم
آمد تا یادش را گرامی بداریم و خاطره

وی را همچون میراثی برای نسل های
آینده به جای بگذاریم».
حضور در مراسم گرامیداشت یاد
و خاطره شادروان القانیان برای عموم
فارسی زبانان ،رایگان و آزاد است اما به
گفته ستاد برگزاری آن ،عالقمندان باید
از پیش و از طریق تماس با وب سایت
فدراسیون یهودیان ایرانیآمریکایی
جای خود را رزرو کنند.
در این مراسم قرار است عالوه بر
نمایش فیلمی از زندگی شادروان
القانیان ،برخی از اعضای خانواده
او و تنی چند از سخنران منتخب،
گفتارهای کوتاهی درباره جایگاه این
رهبر اجتماعی یهودیان ایرانی با حضار
به اشتراک بگذارند.

هواداران محمد حسینی در ایران یک مسجد رابهآتشکشیدند

گروهی از جوانان داخل ایران که خود را «ری استارتی»
نامیده و هوادار محمدحسینی معرفی میکنند ،یک
مسجد در شرق تهران را به آتش کشیدند .این مجری
سابق برنامههای تلویزیونی که اکنون ساکن کالیفرنیا
در آمریکاست اخیرا از هواداران خود خواسته بود به
ساختمانهای دولتی حمله کنند.
اخیرا یک نهاد وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران،
ویدیویی را از حمله به مسجد «جواداالئمه» در شرق
تهران با مواد آتشزا منتشر کرده است که در آن درِ
ورودی مسجد ،از سوی گروهی از جوانان که خود را
ری استارتی مینامند ،آتش زده شده است.
این ویدیو ،پیشتر از سوی برخی از هواداران
محمدحسینی نیز مستقال منتشر شده بود و جوانی را
نشان میداد که پس از نوشتن عبارت ری استارت در
مقابل مسجد ،در ورودی آن را به آتش می کشید.
این جمع ،از افرادی تشکیل شده که در پی فراخوان
اینترنتی «محمد حسینی» ،از مجریان سابق تلویزیون
دولتی ایران ،اقدام به خسارت زدن به برخی از ساختمان
های عمومی و از جمله بانکها میکنند .این افراد ،تاکنون
در شبکه های مجازی ،تعدادی ویدیو را از اقدامات خود
منتشر کرده اند.

محمد حسینی ،هدف از فراخوان خود را مقابله با
حکومت ایران عنوان کرده است .وی که تا سال ۱۳۸۴
از مجریان معروف تلویزیون دولتی ایران بود ،پس از
خروج از ایران مدتی در امارات ،قبرس و اروپا ساکن
شد و سپس همزمان با جریانات جنبش سبز به آمریکا
مهاجرت کرد .آقای حسینی مدتی در تلویزیون پارس در
لسآنجلس نیز برنامه اجرا کرد و سپس از سال گذشته

در ارواین کالیفرنیا مستقر شد و مجموعه برنامههایی را با
مخاطبان خود در فضای مجازی به اشتراک گذاشت .او
در برنامههایش مدعیاست  20میلیون هوادار دارد.
این مجری سابق تلویزیونی مدعی است برای برپایی
آنچه به گفته او امپراطوری تصوف است از جوانان ایران
دعوت کرده تا به ارتش  20میلیونی او تحت عنوان
ریاستارتیهابپیوندند.

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
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کالیفرنیادرآتش

در هفتهای که پشت سرگذاشتیم خشم طبیعت سیمای
خشن و کشنده خود را در شمال و جنوب کالیفرنیا به
نمایش گذاشت و شعلههای در مناطق گسترده اس از
اینایالت به مرگ تنی چند از شهروندان این ایالت و بی
خانمانی گسترده مردم در شنال کالیفرنیا انجامید.
با آغاز آتش سوریها در ساعات پایانی روز شنبه
گذشته و ادامه ان تا بامداد ،جری براون فرماندار کالیفرنیا،
در پی گسترش آتشسوزی در سونوما کانتی و نپاکانتی
اعالم شرایط اضطراری و فوقالعاده نمود.
در این آتشسوزیها که در  15نقطه در  8کانتی شمال
کالیفرنیا روی داد،دست کم بیش از  1500خانه مسکونی
و ساختمان اداری در آتشسوزی نابوده شده است و
بیش از  20000نفر مجبور به ترک خانه های خود شده
اند.
جنت آپتون سخنگوی اداره جنگلبانی کالیفرنیا در همان
نخستین روز حادثه اعالم کرد که در این آتشسوزیها،
 17نفرجان خود را از دست داده و شمار مجروحان
 100نفر است.
در این آتشسوزی که در منطقه  Tubbsدر سانتاروزا
کانتی روی داده 35000 ،اِکِر طعمه آتش شده و در
 Napa countyدر منطقه  Atlas peakبین  8000تا
 12000اِکِر سوخته است.
به یادبود روزنامه نگار ،مترجم و نویسنده آزاد اندیش:
برای کنترل و خاموش کردن آتش ،تنها در Napa
 300 ،countyمامور آتشنشانی در حال کوشش و
تالش هستند و سرعت  30تا  40مایل در ساعت باد،
ویرئیسپیشینخبرگزاریپارسویکیازپایهگذارانبنگاهنشرصفیعلیشاه گسترش آتش را میسر میکند.
در شمال کالیفرنیا یکی از مهم ترین نواحی تولید شراب
بود  که در غربت چهره در نقاب خاک کشید.
با تاکستانهای وسیع دچار آتش سوزی های طبیعی
شدو وجود همین تاکستانها و ساختار زراعی موجب
شد تا آتش با سرعت زیادی پیش برود.
با این حال مدیریت شرابسازی داریوش تنها واینری
مشهور ایرانی در این منطقه به خبرگزاری ایرانشهر گفته
که خوشبختانه تاسیسات آنها از شعلههای آتش در امان
مانده است.
درحالی که تخلیه گسترده این ناحیه در شمال
سانفرانسیسکو در جریان آغاز شده بود گزارش شد که
ساکنین منطقه مفقود شدهاند.
با بروز این آتش سوزیها حدود  ۲۰هزار نفر در
بخش های ناپا ،سونوما ،و یوبا مجبور به تخلیه خانه
هایشان شدند .در اعالمیه فرماندار بروان آمده است« :این جنوب ایالت ،از سایر بخشهای کالیفرنیا نیز برای مهار روز بعد تغییر کرده و طبیعت به مهار آتش یاری رساند.
آتش سوزیها باعث تخریب بعضی ساختمانها شده و این آتش سوزی کمکهایی برای شمال ارسال شد ،اما این در حالی بود که آناهایم هیلز در اورنج کانتی نیز
همچنان هزاران خانه را تهدید میکند که خارج کردن مقامها گفتند که شرایط به نفع آتش نشانها نیست.
گسترش شعلههای آتش در نواحی منتهی به بزرگراه 91
هزاران نفر از ساکنان ناحیه را ضروری کرده است ».
جمهور
براون فرماندار کالیفرنیا از دونالد ترامپ رئیس
را تجربه کرد و در این منطقه نیز دستور تخلیه اجباری
جنت آپتون همچنین اعالم کرد که حدود  ۳۰هزار آمریکا خواسته منطقه را فاجعه زده اعالم کند.
صادر شد.
هکتار در این آتش سوزیها سوخته شده است.
آتش سوزیها در مجموع در هشت کانتی گسترش ماموران آتش نشانی در جنوب کالیفرنیا مهار حریق در
علی الرغم آتش سوزی مشابهی در ارونج کانتی در یافت و مقامها انتظار داشتند شرایط داغ و خشک در چند آناهایم را چالش برانگیز توصیف کردند.

ربیع مشفق همدانی
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در کانون خبر:

فرماندهان سپاه ایران در کره شمالی دنبال چه میگردند؟

دولت ترامپ نباید پایبندی ایران به برجام را تصدیق
کند ،اما مبنای این عدم تصدیق باید این باشد که
شواهد کافی درباره پایبندی ایران به مفاد توافق
هستهای وجود ندارد.
بر مبنای «قانون بررسی توافق هستهای ایران» مصوب
سال  ،۲۰۱۵رییس جمهوری آمریکا هر نود روز باید
این موارد را تصدیق کند :ایران «به شکلی شفاف،
قابل تایید و کامل» برجام و توافقهای مرتبط را اجرا
میکند؛ ایران اجازه نداده است هر گونه تخلف عملی
از برجام صورت گرفته باشد؛ ایران به هیچ اقدامی از
جمله فعالیتهای پنهان که موجب پیشبرد چشمگیر
برنامه جنگ افزار هستهای اش شده باشد دست نزده
است؛ و تعلیق تحریم ها در جهت «منافع عالی امنیت
ملی ایاالت متحده است».
پایان نیافتن همکاری ایران در حوزه جنگ افزار
هستهای با کره شمالی یکی از موارد نقض عمده
برجام است که مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
این همکاری ،گسترده بوده و دست کم از نیمه
دهه گذشته ادامه داشته است .در سپتامبر  ۲۰۱۲یک
توافق همکاری فنی بین دو کشور یاغی انجام گرفت.
بعضی معتقدند از آغاز ماه دیگر ایران پرسنلی را در
یک مرکز نظامی در کره شمالی در نزدیکی مرز چین
مستقر خواهد کرد .منابع دیپلماتیک غربی در گفتگو
با «کیودو نیوز» میگویند اعضای وزارت دفاع و
موسسات وابسته ایران بر روی برنامههای موشکی و
هستهای پیونگ یانگ کار میکردند.
محسن فخری زاده ،رییس مرموز برنامه هستهای
تهران ،هنگام سه آزمایش انفجار اتمی در مرکز

«پانگیه ری» در کره شمالی که پیش از آغاز اجرای
برجام انجام گرفت ،حضور داشته است.
خیلی دشوار نیست تصور کرد که ایران پس از توافق
هستهای به انجام بعضی تالشها در ساخت جنگ
افزار هستهای در کره شمالی ادامه داده باشد.
گزارش منتشر شدهای در این باره پس از برجام
در دست نیست ،ولی بعضی منابع میگویند ایرانیها
هنگام دو آزمایش انفجار اتمی در سال گذشته در کره
شمالی حضور داشتند .نفس چنین حضوری نقض
آشکار و عمده توافق هستهای است.
هر چند برای مبادله همکاریهای فنی نیاز به
حضور فیزیکی نیست و فرصتهای فراوانی برای
همکاریهای غیرقانونی وجود دارد.

اگر جامعه اطالعاتی آمریکا شواهدی دارد که برنامه
جنگ افزار هستهای ایران در کره شمالی در جریان
است باید این اطالعات را آشکارا به اشتراک بگذارد.
با توجه به اهمیت مساله مباحثات عمومی در این باره
در آمریکا و دیگر نقاط ضرورت دارد.
ترامپ برای عدم تصدیق برجام نیاز به اثبات ادامه
همکاری ایران و کره شمالی ندارد ،فقط کافی است
نشان دهد شواهد پایان یافتن آن ناکافی است .اثبات
پایبندی به برجام بر عهده ایران است.
دولت ترامپ اگر تصمیم به عدم تصدیق برجام
بگیرد موظف است جهان را متقاعد کند که این کار را
بر مبنای واقعیتهای موجود انجام میدهد نه از روی
هوا و هوس یا تغییرات سیاسی.

رای دیوان عالی آمریکا درباره یک بخش از فرمان مهاجرتی ترامپ
دیوان عالی آمریکا یکی از دو شکایت علیه قانون
منع ورود اتباع چند کشور از جمله ایران به آمریکا را
از دستور کار خارج کرد.
دیوان عالی آمریکا روز اعالم کرد به دلیل آنکه قانون
منع ورود اتباع چند کشور از جمله ایران روز ۲۴
سپتامبر به پایان رسیده ،از رسیدگی به شکایت پروژه
بین المللی کمک به مهاجران صرف نظر میکند.
دیوان عالی آمریکا قرار بود هفته گذشته به هر دو شکایت
در مورد این قانون رسیدگی کند اما با فرمان جدید پرزیدنت
ترامپمبنیبرممنوعیتوروداتباعهشتکشور،رسیدگی
به این شکایات از دستور کار خارج شد .دادگاه از طرفین
این دو پرونده خواسته با تسلیم اظهارنامهای جدید ،توضیح
دهند که با توجه به قانون جدید ،آیا هنوز پرونده آنها قبل
در این فرمان کلیه ویزاهای مهاجرتی و غیر بیشتری پیدا میکند .در حالی که دولت تهران از هر
رسیدگی است یا خیر.
پروژه بین المللی کمک به مهاجران اما خواستار ادامه مهاجرتی تا اطالع ثانوی لغو شدهاند .این در حالی گونه همکاری امنیتی و تبادل اطالعات با واشنگتن
رسیدگی به این پرونده است .این سازمان با صدور است که برای شهروندان ایرانی متقاضی ویزای کار یا خودداری کرده است ،از سوی دیگر میکوشد تا با
بیانیهای اعالم کرد« :ممنوعیت نود روزه ورود اعضای دانشجویی ،با شرایطی خاص روند صدور ویزا ادامه سو استفاده از قوانین مهاجرتی آمریکا برخی اتباع
مورد اعتماد خود را با اهداف عمدتا سیاسی وارد
خانواده شهروندان آمریکایی تبدیل به ممنوعیتی دائم خواهد داشت.
از سوی دیگر رویترز نوشت برخی نهادهای مدنی از آمریکا کند .در آخرین نمونه که موضوع پس از افشا
شده که میتواند هزاران نفر را از هم جدا کند».
دیوان عالی آمریکا هنوز اعالم نکرده که آیا به جمله اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا قصد شکایت رسانهای شد ،یکی از شناخته شده ترین فرماندهان
بسیج دانشجویی در ایران که در پروژههای راداری
شکایت دیگری در این مورد که از سوی ایالت از این فرمان را دارند.
دولت ترامپ میگوید برای امنیت شهروندان سپاه فعال بود به عنوان محقق سرطان کودکان و با
هاوایی تسلیم شده رسیدگی خواهد کرد یا خیر.
در حالی دیوان عالی پرونده شکایت از فرمان منع آمریکایی این فرمانها را صادر کرده است و مذهب دعوت دانشگاه هاروارد راهی آمریکا بود که ماموران
مرزبانی آمریکا وی را شناسایی کرده و به ایران
مسافرتی رییس جمهور را بست که پرزیدنت ترامپ خاصی را نشانه نگرفته است.
به تازگی دستور جدیدی صادر کرده که از  ۱۸اکتبر ،آمریکا خواستار همکاری این کشورها با افسران دیپورت کردند.
مهاجراتی خود شده و گفته در صورتی که اطالعات جعل مدارک و هویت در ساختار امنیتی ایران سابقه
اجرایی میشود.
براساس دستور جدید ،شهروندان ایران ،لیبی ،الزم درباره متقاضی ویزا داده شود ،ممکن است نام طوالنی دارد ببشتر ماموران اطالعاتی رژیم ایران از چند
هویت و مدارک شناسایی کامال متفاوت برخوردار
سوریه ،یمن ،سومالی ،چاد و کرهشمالی و مقامهای آن کشور مانند سودان از فهرست حذف شود.
دولتی خاص از ونزوئال از سفر به آمریکا منع شدهاند .در خصوص ایران که این موضوع پیچیدگی هستند.

کاخ سفید :زمان بسیج جهانی علیه گروه تروریستی حزب اله لبنان فرا رسیده است

کاخ سفید در بیستمین سالگرد قراردادن نام گروه
حزباهلل لبنان در لیست گروههای تروریستی با صدور
بیانیه ای ضمن تاکید دوباره بر تروریست بودن این
گروه ،یادآور شد زمان پاسخی جهانی علیه حزباهلل
لبنان فرا رسیده است.
در این بیانیه که توسط «تام باست» مشاور امنیت
داخلی رئیسجمهور آمریکا منتشر شده ،آمده از
همان آغازشکل گیری حزب اهلل در  ۳۵سال پیش این
گروه خشونت طلب مورد حمایت ایران عامل رواج
تروریسم در خاور میانه و جهان بوده است.
حزب اهلل تهدیدی علیه آمریکا و علیه امنیت کشورهای
سرتاسر خاور میانه و فراتر از آن است .اکنون زمان آن
فرارسیده است که جهانیان با پیوستن به آمریکا این
گروه آدمکش را افشا کنند و با این تهدید علیه مدنیت
به مقابله برخیزند.
آدم ربائی ،ربودن سربازان ،پرتاب موشک به مناطق
غیر نظامی ،و نقشه کشی برای حملههای تروریستی
در گوشه و کنار جهان بخشی از کارنامه این سازمان
تروریستی است.
حزب اهلل در سالهای  ۱۹۸۳و  ۱۹۸۴با بمب گذاری
سفارت آمریکا در بیروت و حمله به نیروهای فرانسه
در لبنان صدها آمریکائی ،فرانسوی ،و لبنانی را کشت.
در گوشه کنار جهان دست به عملیات انتحاری میزند

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

و به تازگی در آمریکا دو نفر به ظن ارتباط با حزب اهلل
از سوی افبیآی بازداشت شدهاند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده :دولت ترامپ در
نظر دارد با زیر فشار قرار دادن منبع مالی و نظامی
حزب اهلل یعنی ایران ،این گروه را بیش از پیش منزوی
سازد.
رژیم ایران برای حاکمیت همسایگان و حرمت و شان
مردم ایران کمترین احترامی قائل نیست .از پول نفت

به جای کمک به معیشت ایرانیان ،برای تامین مالی
حزب اهلل و سایر گروه های تروریستی استفاده میکند.
با استفاده از حزب اهلل به عنوان عامل دست نشانده،
همسایگان در خاور میانه را مورد تعرض قرار میدهد.
جامعه جهانی باید پیامی قاطع و یکپارچه در این باره
بفرستد که حزب اهلل یک حزب سیاسی مشروع نیست.
امنیت آمریکا و سراسر جهان به همکار ی همگان در
رویاروئی با این تهدید بستگی دارد.
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معاون رییس جمهوری در لسآنجلس

مایک پنس ،معاون رئيسجمهور آمریکا،هفته گذشته وارد لسآنجلس شد و
عصر یکشنبه را در بورلی هیلز برای گردآوری مالی برای حزب جمهوریخواه به
ویژه نمایندگان کنگره گذراند.
مایک پنس ،نخست در منزل جیوف پالمر یکی از بزرگترین مقاطعهکاران
ساختمان حضور یافت .این مقاطعه کار معروف ،سازنده آپارتمانهای مسکونی
معروف مجموعه داوینچی است که در کنار بزرگراه  110قرار داشت و به وسیله
یک معترض به آتش کشیده شده بود .در این میهمانی که  200نفر حضور داشتند
و به دعوت کوین مک کارتی رهبر اکثریت جمهوریخواه در کنگره بود ،افزون
برگردآوری مالی برای جمهوریخواهان یکصد هزار دالر نیز برای خسارت
دیدگان دو طوفان دریایی در ماه گذشته گردآوری شد.
کارگری روبرو شد .تالش مایک پنس در این دو روز گردآوری مالی برای کمپین
روز دوشنبه نیز ،مایک پنس با حضور در پلیکان هیلز نیوپور 
ت بیچ در ارنج کانتی انتخاباتی سال  2018نمایندگان کنگره از حزب جمهوریخواه در کالیفرنیا بود که
در یک میهمانی نهار برای گردآوری مالی شرکت نمود و با معترضان اتحادیههای در خطر از دست دادن کرسی نمایندگی خود هستند.

بستن کمربند ایمنی در اتوبوسها اجباری شد

جری براون فرماندار کالیفرنیا الیحه مقررات بستن کمربند در اتوبوسهای
مسافربری را امضاء کرد و در صورت تخلف مسافرانی که کمربند خود را نبسته
باشند برای بار نخست  20دالر و پس از آن  50دالر جریمه خواهند شد.
سال گذشته پس از آن که اتوبوس مسافربری ِگریهاند در ژانویه  2016در سن
حوزه کالیفرنیا تصادف کرده و واژگون شد 2 ،نفر از مسافران جان خود را به
سبب نبستن کمربند ایمنی اتوبوس ،از دست دادند .پس از آن ،اداره فدرال نظارت
بر ایمنی ،شرکتهای مسافربری را مجبور به داشتن کمربند در اتوبوسها نمود
زیرا الیحه ای که در سنای آمریکا که از سوی سناتور دایان فاین استاین ارائه شده
بود در نوامبر  2016به تصویب رسیده بود و پس از آن در سنای ایالت کالیفرنیا
نیز الیحه مشابهی از سوی جری هیل به سنای کالیفرنیا ارائه و به تصویب رسید
و اکنون به امضای فرماندار کالیفرنیا رسیده است.

الیحه کنترل بر افزایش نرخ نسخه های پزشکی اجرایی شد
جری براون فرماندار کالیفرنیا الیحه  17 SBرا که در زمینه کنترل افزایش بهای
داروهای نسخهای از سوی سناتور اِد هرناندز از آزوزا به سنای ایالت کالیفرنیا ارائه
و به تصویب رسیده بود را امضاء کرد.
پریسیال وندر ویر ( )Priscilla Vander Veerسخنگوی مرکز پژوهشی
داروسازان آمریکا ،امضای این الیحه از سوی فرماندار کالیفرنیا را همراهی کردن
با شعارهای تبلیغاتی و سیاسی نگارندگان الیحه خواند و گفت این انکار واقعیت
است.
او اشاره کرد که کارخانههای تولید دارو آماده مذاکره با مقامات ایالتی برای کنترل
بهای دارو بودند و این الیحه تأثیری در کنترل قیمت نخواهد کرد.
این الیحه تولیدکنندگان دارو را مجبور میکند تا  60روز پیش از افزایش قیمت،
دالیل این افزایش را با شفافیت و دقت اعالم نمایند.

کاهش خشونت خانوادگی در کالیفرنیا از زمان پرزیدنت ترامپ
گزارش مراکز پیشگیری از خشونتهای خانوادگی در کالیفرنیا نشان میدهد که
شمار گزارش این خشونتها به پلیس در مناطق از سوی خانوادههای الیتنتبار در
شش ماه نخست سال  2017به سبب مسائل مهاجرتی و باال گرفتن میزان اخراج از
کالیفرنیا پس از انتخابات ریاست جمهوری کاهش یافته است و خانوادهها به سبب
وحشت از اخراج از آمریکا ،این خشونتها را گزارش نمیکنند.
لسآنجلس در شش ماه نخست  2017در مقایسه با سال  3/5 ،2016درصد
کاهش نشان میدهد و برای همین دوره زمانی در دو شهر بزرگ سندیهگو و سان
فرانسیسکو میزان کاهش  18درصد و  13درصد بوده است.

جری براون برای آب به لسآنجلس سفر کرد
جری براون فرماندار کالیفرنیا هفته گذشته وارد لسآنجلس شده است تا با رایزنی
با مسئوالن اداره آب کالنشهر لسآنجلس آنها را برای رای مثبت در مورد پروژه
آبرسانی  17میلیارد دالری دِلتا آماده نماید .اداره آب کالن شهر لسآنجلس باید
ش پایانی پروژه که در لسآنجلس خواهد بود و 4/3
تصمیم خود را در مورد بخ 
میلیارد دالر هزینه خواهد داشت ،اعالم کند و دو روز پس از آن اداره آب Kern
 Countyدر جلسه خود ،رای خواهد داد.
اداره آب جنوب کالیفرنیا و اداره اتحادیه همکاری بین سازمانهای دولتی در
کالیفرنیا تالش میکنند که این رایگیریها میسر شود .ماه گذشته این پروژه با
ضعف مالی اداره آب منطقهای وستلند روبرو شده است یکی از کارشناسان
گفت جری براون آمده است تا توپ را در کنار دروازه به ُگل بنشاند.

نمایشگاه اسلحه در سایه حادثه تلخ الس وگاس

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

نمایشگاه و فروش اسلحه در محل نمایشگاههای کوستامیسا در روز های شنبه
و یکشنبه در حالی برگزار شد که هنوز از فاجعه مرگبار السوگاس چند روزی
میگذرد ،فاجعهای که  59کشته و  527مجروح به جا گذاشته است.
برگزاری این نمایشگاه  35سال است که از شرق تا غرب آمریکا انجام شده است
و برگزار کنندگان همراه با همدردی با خانوادههای کشتهشدگان ،حاضر به منحل
کردن برنامه این هفته نشدند ،لیکن گفتند آن دسته از اسلحههای مرگبار که در
السوگاس از آن استفاده شده بود ،به سبب ممنوعیت در این نمایشگاه به فروش
س ارائه
گذاشته نشده است .همزمان سناتور دایان فایناستالین الیحهای را به مجل 
کرده است که از فروش وسیله تکمیلی  Bump Fire stockکه اسلحه نیمه
خودکار را به اسلحه اتوماتیک کامل تبدیل میکند ،در کالیفرنیا پیشگیری شود که
از سوی رهبران جمهوریخواه در کنگره و رئيس NRAمخالفت شده است.

واکسیناسون رایگان در مقابله با هپاتیت در سن دیگو

دکتر کریستی کونیگ ،مدیر خدمات پزشکی اضطراری کانتی سندیهگو اعالم کرد
که برای پیشگیری از گسترش شتابان ابتال به بیماری هپاتیت در میان بیخانمانها
در شهر سندیهگو ،کارکنان آمبوالنسهای اورژانس ،با مراجعه به بیخانمانها،
آنها را واکسینه خواهند کرد ،زیرا این افراد از مراجعه به بیمارستانها و مراکز
درمانی خودداری مینمایند.
با تصویب درخواست دکتر کریستی کونیگ و دریافت نامه تاییدیه ،این افراد زیر
نظر یک پرستار تاییده شده کار واکسینه کردن را در خیابانها برای بیخانمانهای
سندیهگو انجام خواهند داد.
تا کنون نزدیک به  500نفر از آنها مبتال به هیپاتیت شدهاند و  17نفر جان خود
را از دست دادهاند .مرکز پیشگیری از بیماریهای واگیردار ،واکسن مورد نیاز را
در اختیار کانتی سندیهگو قرار داده است.
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پرونده رسوایی جنسی پلیس اوکلند بسته شد

دادستانی کانتی اَلمیدا ،از پیگیری پرونده رسوایی جنسی یکی از ماموران پلیس
شهر اوکلند که با شماری از همکاریان خود رابطه داشته ،خودداری کرد و پرونده
را بسته اعالم نمود .در این پرونده خاص که در سال گذشته موضوع خبری
رسانههای آمریکا شد این مامور با یک دختر نوجوان زیر سن قانونی رابطه جنسی
داشته است.
ترزا دِرِنیک  ،دستیار دادستان کل المیدا کانتی گفت پرونده جیووانی لو ِورده ،که
به این جرم متهم شده است را پیگیری نخواهند کرد .پرونده این افسر و  6افسر
دیگر که در این رسواییهای جنسی از سوی دادستان متهم و وارد مرحله دادرسی
شده بود ،موجب شد که شان ونت رئيس پلیس اوکلند استعفا دهد.
در ماه جون  2016یک دختر  20ساله اعالم کرده بود در دورانی که زیر سن
قانونی بوده است با این افسر و  6افسر دیگر رابطه داشته است .در این پروندهها،
تنها پرونده یکی از افسران هنوز باز است.

خرید هتل برای اقامت مبتالیان به ایدز

بنیاد غیرانتفاعی ایدز که  AHFخوانده میشود اعالم کرد که پس از ناکامی
افزودن خانههای ارزان برای مبتالیان به ایدز در پروژههای ایالتی ،خود اقدام به
خرید مجموعة مسکونی و اجاره آن به مبتالیان مینماید و به صورت صاحبخانه
عمل خواهد کرد.
در این راستا این نهاد اعالم کرد یک هتل را در هالیوود خریداری کرده که
پس از تعمیرات در اختیار مبتالیان به ایدز با قیمت ارزان قرار خواهد داد و
اعالم نموده است که در جستجوی یافتن ساختمانهای مسکونی بیشتر برای
این پروژه است و در فلوریدا نیز همانند کالیفرنیا همین الگو را طی خواهد کرد.
مایکل ِوین استاین رئيس این بنیاد گفت هدف ما ساختن هتلهای شیک و با
اجاره  2500دالر برای هر اتاق نیست ،بلکه ما تنها میخواهیم استانداردهای
مورد نیاز از نظر بهداشتی در این آپارتمانهای تک اتاقه رعایت شود .قرار است

با هزینه کردن  8میلیارد دالر این اتاقها برای افراد دارای ایدز و  HIVمثبت به
قیمت ماهانه  400دالر اجاره داده شود.

«دینا روه را باکر» نماینده جمهوریخواه کنگره از کوستا میسای کالیفرنیا
به خبرنگار  Business Insiderگفت که ژنرال جان کِلی ،رئيس دفتر
ریاستجمهوری ،اجازه نمیدهد که او با پرزیدنت ترامپ دیدار کند و درباره سفر
و دیدارش با جولیان آسانژ ،بنیانگذار ویکی لیکس به پرزیدنت ترامپ توضیح
بیشتری بدهد.
او در گفتگو با این نشریه افزود ،حلقه همکاران ژنرال کلی ،با این ممانعت و
نشنیدن جزئیات دیدار با جولیان آسانژ ،فرصت نمیدهند که رئيسجمهور ترامپ
تصمیمهای مناسب و درستی را اختیار کند.
باید یادآوری کرد که دیناروه راباکر در ماه آگوست با سفر به لندن در
سفارت اکوادور با جولیان آسانژ دیدار کرد و آسانژ به او گفت دزدی ایمیلهای
حزب دموکرات در سال  2016که منافع آن موجب انتخاب دانالد ترامپ به

ریاستجمهوری بوده ،کار ویکی لیکس است و کمپین ترامپ و روسها در آن
نقشی نداشتهاند.

نماینده کالیفرنیا میگوید رییس کارکنان اجازه نداده رییس جمهور را ببینم

محدودیتهای تازه برای پالک های ویژه معلولین

با تصویب قانون  161 SBکه از سوی جری هیل ،سناتور دموکرات از سنمته ئو
کالیفرنیا ،در مورد پالکهای ویژه ناتوانهای جسمانی به مجلس ارائه و تصویب
شده و از امضای جری براون گذشت ه است ،از این پس دارندگان پالکها ،باید هر
سه ماه با مراجعه به پزشک از سوی او تایید ادامه بیماری را بگیرند و این پالکها
تنها  4بار تمدید میشوند و پس از آن باید برای درخواست ادامه ،گزارش کامل
از پزشک بگیرند .از سوی دیگر جری براون اداره راهنمایی و رانندگی  DMVرا
موطف میکند تا ساالنه نام و نشانی درخواست کنندگان را با کامپیوتر اداره تامین
اجتماعی (سوشیال سیکوریتی) مقایسه کنند و اگر کسی از نظر اداره سوشیال
سیکوریتی ناتوان تلقی نمیشود ،پالک ناتوانی جسمانی او تمدید نشود.
کالیفرنیا دارای  2/9میلیون نفر راننده با پالک ناتوانی جسمانی دارد که در
پارکینگها اجازه دارند در جاهای نزدیک و ویژه ف بدون پرداخت پارک کنند.

در فاصله جوالی  2013تا جون  11 DMV ،2016میلیون درخواست برای
صدور پالک ناتوانی جسمانی داشته است.

فرماندار کالیفرنیا پشت اوباما کر ایستاده است

جری براون فرماندار کالیفرنیا با امضای دو الیحه که در مجلسهای ایالت
کالیفرنیا تصویب شده بود ،به طرح بیمه اوباما ،قدرت بیشتری بخشید.
1ـ در الیحه  156 ABکه از سوی جیم وود نمانیده دموکرات از هیلدز برگ
کالیفرنیا طرح و تصویب شده است دوران تصمیم و اقدام برای خرید بیمه که از
سوی پرزیدنت ترامپ  45روز تعیین شده ،به دو برابر افزایش مییابد و مردم با
استفاده از  3 ،Covered Californiaماه فرصت گزینش و نامنویسی خواهند
داشت.
ِ
2ـ در الیحه  133 SBکه از سوی اد هرناندز سناتور دموکرات از آزوزا ،ارائه
و تصویب شده است ،چنانچه شرکت بیمهای کالیفرنیا و یا منطقه ای که بیمه
شونده زندگی میکند را ترک کند ،بیمه افراد قطع نمیشود و تا یکسال میتوانند
به پزشک خود مراجعه نمایند.
این الیحه تضمین میکند بیمارانی که دارای شرایط دشوار با بیماریها درمانناپذیر در مورد کودکان و نوزادان و زنان باردار نیز ،ادامه بیمه تا یکسال اطمینان خاطر
به دارندگان بیمه میدهد که فرزند به دنیا بیاید و پزشک نیز داشته باشد.
هستند بدون پزشک و دارو نمانند.

بیلبوردهای سیار پدیده جشن مهرگان هتل ارواین

هم زمان با شکل گیری تکنولوژیهای نوین در جهان امروز ،صنعت تبلیغات نیز در براي اولين بار با اين روش تبليغاتي خالقانه نظر بازديدكنندگان را به خود جلب
حال تغییر است .در این دنیای پر خالقیت و پر هیاهو هر روز پدیدهای جدید متولد كردند.
میشود و مخاطبان را به استفاده از خود فرا میخواند.
آنگونه که مشاهده میشود مبحث تبلیغات اکنون گستردگی بسیار زیادی پیدا کرده
رسانههاي نو ،برگرفته از ايدههاي جديدي بودند كه به مدد تجارتها آمدهاند تا است و به روشهای نوینی دست یافتهاست که ده سال پیش در هیچ کجا سخنی از
روز به روز سهم بيشتري را در اين ميان به خود اختصاص دهند و صنعت تبليغات آنها نبود .یکی از دالیل این پیشرفت و نوآوری در حوزه تبلیغات تکامل و پیشرفت
را متحول كنند.
فناوریهای مختلف است .اکنون هر جایی که میرویم به طور قطع آثاری از تبلیغات
يكي از اين ايدههاي تاثیر گذار استفاده از بیلبورد سیار میباشد .كه امسال اين را در آن مکان و موقعیت می بینیم و انواع متفاوتی از آن را تجربه می کنیم.
تبليغات جديد را از شركت زنيت ،شركتي مطرح در زمينه سرويسهاي  Creditامید است تجارتهاي ايراني نیز همچون مدیران موفق شركت زنيت که به امر
 Repairدر جشن مهرگان هتل ايروان شاهد بوديم.
تبلیغات موثر اهمیت به سزائی دهند ،با بهره گيري از روشهاي تبليغاتي جديد،
مديران خالق اين شركت ماني حاتمي و آرش زاد با استفاده از بيلبوردهاي سيار ،شاهد توسعه و شکوفائی هرچه بیشتر سازمان هاي خود باشند.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 13تا  19اکتبر( 21تا  27مهر)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  21مهر 13/اکتبر
 1305خورشيدى (  1926ميالدى)
درگذشت حاج محمدتقى معروف به شوريده
شيرازى -شاعر دوره قاجار
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
آغاز محاكمه  12تن از افسران دسته دوم سازمان
نظامى حزب توده و صدورحكم اعدام براى آنان

 1342خورشيدى ( )1963
ج رضايى
صدور حكم اعدام طيب حا 
اسماعيل رضايى

و

چهارشنبه  26مهر 18/اکتبر
 1286خورشيدى (  1907ميالدى)
انتشار روزنامه « مساوات « به مديريت
سيدمحمدرضا شيرازي
 1360خورشيدى (  1981ميالدى)
استعفاى مهدوى كنى از نخست وزيرى

پنجشنبه  27مهر 19/اکتبر

 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
رضاشاه پهلوى به تبعيدگاه خود ،جزيره موريس،
یکشنبه  23مهر 15/اکتبر
وارد شد.
رضا شاه بزرگ مدتی پس از اقامت در جزیره
 1314خورشيدى (  1935ميالدى)
موریس و به دلیل تشدید بیماری قلبی با
تأسيس كانون بانوان ايران
درخواست دخترش اشرف پهلوی که در این ایام
ميالدى)
1960
 1339خورشيدى (
 1358خورشيدى (  1979ميالدى)
همراه او بود و موافقت انگلستان به ژوهاسبوگ
به
اسكناس
پشتوانه
عنوان
به
سلطنتى
جواهرات
درگذشت غالمحسين مصاحب  -نويسنده و
در آفریقای جنوبی منتقل شد و سرانجام در همان
شد
داده
تحويل
ايران
مركزى
بانك
خزانه
پژوهنده
شهر دیده از جهان فرو بست
 1374خورشيدى (  1995ميالدى)
قرائت متن «ما نويسندهايم» با امضاي 134
نويسنده ايرانی ،توسط آتورميلر ،در انجمن قلم
آمريکا و پخش اين خبر در سراسر جهان ،که
يکی از انگيزههای شتاب جمهوری اسالمی در
کشتار نويسندگان ايرانی شد .

بازار طال ،جواهر و ساعت در دان تاون لسآنجلس
خرید ارزانتر -خرید مطمئنتر

 1389خورشيدى (  2010ميالدى)
درگذشت مرضيه ،خواننده شهير ايرانى ظهر
روز چهارشنبه  13اكتبر در سن  85سالگى در
شهر پاريس به دليل سرطان استخوان .وى از
مدتى پيش در بيمارستان آمريكايى شهر پاريس
بسترى بود .مرضيه با نام واقعى اشرف السادات
مرتضايى ،متولد سال  1304در شهر تهران بود.
او با آهنگسازان و ترانه سرايانى چون تجويدى،
خرم ،ياحقى ،خالقى ،رهى معيرى و معينى
كرمانشاهى كار كرد و د ه ها تصنيف و ترانه
ماندگار از خود به يادگار گذاشت .وي ايران را
در سال  1373ترک کرده و با پيوستن به « شوراي
مقاومت ملي « در پاريس اقامت گزيده بود .
آثار اين هنرمند در شركت كتاب موجود است

دوشنبه  24مهر 16/اکتبر
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
تيرباران گروه اول افسران تودهاى از جمله
 1287خورشيدى (  1908ميالدى)
مرتضى كيوان – روزنامهنگار
تشكيل نخستين گروه سوسيال دمكرات در  1329خورشيدى (  1950ميالدى)
تبريز
امضاى طرح همكارى استفاده از اصل چهار
 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
ترومن
تصويب قانون عفو زندانيان سياسى
 1371خورشيدى (  1992ميالدى)
 1331خورشيدى (  1952ميالدى)
درگذشت حبيب اهلل بديعى ،آهنگساز و نوازنده
قطع مناسبات سياسى ايران با انگليس
ويولون
 1368خورشيدى (  1989ميالدى)
درگذشت مرتضى حنانه  -موسيقيدان و
آهنگساز
 1384خورشيدى (  ) 2005ميالدى
درگذشت هادى حقوقى  -روزنامه نگار و ناشر
نشريه خواندنيها در لوس آنجلس
سه شنبه  25مهر 17/اکتبر

شنبه  22مهر 14/اکتبر

 1318خورشيدى (  1939ميالدى)
 1389خورشيدى (  2010ميالدى)
قتل فرخى يزدى شاعر و روزنامهنگار آزاديخواه درگذشت علينقى منزوى ،كتابشناس نامى و
در زندان قصر ( توسط « آمپول هوا «ی پزشک از استادان اسالمشناسى علمى درايران معاصر،
احمدی )
در منزل خود در كوى سعادت آباد تهران .وى
هنگام مرگ  89سال داشت .او در سال 1301
خورشيدى دنيا آمد .آقا بزرگ تهرانى صاحب
كتاب الذريعه الى تصانيف الشيعه است ،كه از
بزر گترين فرهنگهاى جامع آثار شيعيان به شمار
میرود.

 1316خورشيدى (  1937ميالدى)
نخستين سنگ بناى كارخانه ذوب آهن در پشت
كوه بیبى شهربانو نصب شد
 1317خورشيدى (  1938ميالدى)
 1344خورشيدى (  1965ميالدى)
زادروز شهبانو فرح پهلوى
صدور فرمان تشكيل كتابخانه پهلوى براى
 1328خورشيدى (  1949ميالدى)
تحصن دكتر محمد مصدق و تنى چند از هم تمركز كليه كتب خطى و اسناد تاريخى
فكرانش برابر كاخ شاه

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول :نوبخت سخنگوی دولت جمهوری
اسالمی درباره احتمال قرار گرفتن سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در فهرست گروههای تروریستی
توسط دولت ایاالت متحده گفت :همه دنیا و
بشریت باید قدردان سپاه باشد!
واال تا اوایل انقالب مردم ایران باس قدردان سپاه
میبودن و بعدا مسلمونای خاورمیانه باس قدردانی
میکردن و جدیدا با اظهارات آقای سخنگو دیگه
همه مردم دنیا و اصوال بشریت باس قدردان برادران
سپاه باشن .این خوشمزهترین جوک ،ببخشید خبر،
این هفته بود .حاال واسه چی و به چه دلیل بماند
ولی همینجا شهروند ایرانشهر هم مراتب قدردانی
خودش رو ابراز میکنه ولی خودمونیم خیلی
ضایعس که داعش و القاعده و طالبان و سپاه همه
تو یه لیست باشن.
***

خبر دوم :سوریه از رقابتهای جام جهانی
فوتبال حذف شد!
انقدر ناراحت شدم که نگو و نپرس .این همه تیم
ملی ایران زحمت کشید و بخاطر اینکه دوستان
سوری بتونن برن جام جهانی دو تا گل خورد و
مساوی داد بهشون اما این سوریهایها قدردان این
محبت نبودن و جلوی کانگوروهای استرالیایی

باختن و حذف شدن .امیدوارم دولتشون قدردان خالصه با این منطق چون یکی از رانندههای اسنپ
سپاه باشه و بعد اینکه خرش از پل گذشت مثه تجاوز کرده پس اسنپم حرومه!
***
فلسطینیها و خیلیای دیگه طاقچه باال نذاره ،آخه
این برادرای عرب سالهاست که ثابت کردن نون
ایرانیا رو دولپی میخورن و آخرش بازم شعار عرب خبر چهارم :دادگاه سعید مرتضوی درباره
پرونده بازداشتگاه کهریزک در جریان جنبش
و عجم (زبون نفهم) سر میدن.
سبز سال  1388بخاطر عدم حضور مرتضوی
***
به تاریخ سیام آبان ماه موکول شد .دلیل عدم
خبر سوم :بازداشت یک راننده اسنپ به اتهام حضور سعید مرتضوی بیماری عنوان شده و با
ارایه گواهی پزشکی ،دادگاه برگزار نشد.
تجاوز در تهران!
خب متجاوز دستگیر شده و باهاش هم برخورد دادگاه مثه مدرسه میمونه ،هر وقت خواستی
میشه اما یه سری از دوستان در قوه قضاییه پیشنهاد بپیچونی یه گواهی پزشکی میگیری و میگی بچهام
دادن کال اسنپ رو ببندن بره پی کارش (جهت مریض بود و مدرسه رفتن تعطیل .آخ که چقدر
اطالع بعضی از خوانندگان ،اسنپ یه اپلیکیشن شبیه به آدم برمیخوره ،بعضی از این آقایون احساس
اوبر و لیفته که تازگیا تو ایران راهاندازی شده) .یکی میکنن ملت تا این حد بوقن و به شعورشون
نیست بگه آخه پدر آمرزیده واسه یه اشتباه فردی میشه انقدر راحت توهین کرد .آخه یعنی مملکت
که نمیرن کل یه چیزو داغون کنن البته طرز فکر این چقدر بیصاحابه که یه قاتل معلومالحال که حتی
رفقا ریشه تاریخی داره؛ یادمه وقتی دانشجو بودم یه خودیهای نظام ازش شکایت کردن ،انقدر راحت
آخوند جوونی استاد درس معارف اسالمی ما بود واسه خودش نیاد دادگاه و راست راست راه بره
و یه دفعه در مورد دلیل حروم شدن بازی شطرنج و هیچکی هم نباشه بهش بگه خرت به چند من.
حرف میزد و رسید به اینجا که چون وقتی سر امام وامصیبتا از این دادگاه .البته یادم نبود که سعیدخان
حسین رو آوردن دربار یزید ،اون بابا داشته شطرنج مرتضوی خودش دادستان بوده و اینجاست که با
بازی میکرده ،این بازی حروم شده البد اگه یزید تموم وجود میشه حس کرد :هر چه بگندد نمکش
و شمر فوتبال بازی میکردن ،فوتبال حروم میشد .میزنند ،وای به روزی که بگندد نمک!
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به قلم :دکتر ماندانا زندیان

زندگیرسمخوشایندیست
«انسان یک خط دراز گذشته است
بهاضافه یک نقطه کوچک حال».
دکتر سیروس شمیسا

سهراب سپهری ،سومین فرزند خانواده پنج
فرزندی فروغ ایران و اسداهلل خان سپهری ،زاده
 ۱۴مهر سال  ۱۳۰۷خورشیدی ( ۶اکتبر ۱۹۲۸
میالدی) در قم است .پدرش کارمند اداره پست
و تگراف بود ،سوارکاری و شکار میدانست ،خط
خوشی داشت ،و در نقاشی ،منبّتکاری و ساختن و
نواختن تار ،ذوق و استعداد سرشاری نشان میداد.
پدر در تربیت بچهها سختگیر ،حتی مستبد بود.
سهراب در کتاب «اتاق آبی» نوشته است« :قوس و
قزح کودکی من ،در بیرحمی فضای خانه ما آب
میشد».
پدربزرگ پدریاش میرزا نصراهلل خان سپهری ،از
خوانین و رئیس تلگرافخانه کاشان بود.
مادر سهراب ،بسیار اهل مطالعه بود ،شعر را خوب
میشناخت و در گلدوزی چیرهدست بود و برای
سالها نقاشیهای همسرش و بعدها طرحها و
رنگهای سهراب را گلدوزی میکرد.
مادربزرگ مادریاش ،حمیده سپهری ،شاعر بود،
خوشنویسی و نقاشی میدانست و اشعارش در
نشریات اواخر دوران قاجار و اوایل پهلوی چاپ
میشد .پدربزرگ مادری ،ملکالمورخین ،نویسنده
و فرزند محمدتقی سپهر کاشانی ،معروف به
لسانالملک ،مؤلف کتاب ناسخالتواریخ بود.
خانواده سهراب سه ماه پس از تولد او به گلپایگان،
خوانسار و در نهایت به کاشان ،سرزمین اجدادیاش
رفتند .کودکی سهراب در یک باغ بزرگ در محله
«دروازه عطا» در کاشان گذشت .پدربزرگ پدری و
عموهای سهراب نیز همراه خانوادههایشان در این باغ
زندگی میکردند .منوچهر ،برادر بزرگتر سهراب،
و اسفندیار و تیمور ،پسرعموهای او همبازیهای
دوران کودکی بودند .سهراب کم سنترین،
الغرترین و شیطانترین آنها بود .پریدخت ،خواهر
سهراب ،در کتاب «سهراب ،مرغ مهاجر» نوشته
است« :سهراب تنها بچهای بود که میتوانست از
ستونهای گچی حوضخانه و تمام درختان تنومند
باغ ،فِرز و چابُک ،در چشم برهم زدنی باال برود .هر
وقت روی درختهای توت شمیرانی میرفت ،ما
را که قادر به باال رفتن نبودیم ،وا میداشت با چنین
جملهای از او بخواهیم تا شاخهای را بتکاند« :آقای
سهراب خان سپهری ،اگر شاخه تکاندنی هست،
تکان بفرمایید!» او بالفاصله لگدی به شاخه میزد و
میگفت« :ممنونم ،میل بفرمایید!»
ُ
باغ پر از درختان میوه تنومند و انواع گل و گیاه
بود ،اصطبل و حوضخانه داشت ،و عرض شمالی
آن را جوی آبی در احاطه درختان تبریزی و اقاقیا
طی میکرد .پریدخت به یاد میآورد که« :گاه از
باغهای مجاور سیبهای سرخی در آب جو غوطه
میخوردند و میآمدند و ما شادمانه میدویدیم و
آنها را از آب میگرفتیم .زیر درختان تنومند کنار
جوی آب پر از گلهای داودی ،شببو ،زنبق ،و
اطلسی بود که عطر دلپذیرشان خواب شبهای
کودکیمان را معطر میکرد».
«من درو ِن نورباران قصر سیم کودکی بودم
جوی رؤیاها گلی میبرد،
ُ
ِ
همره ِ ِ
آب شتابان ،میدویدم مست زیبایی ».گلِ آینه
باغ همچنین انارستان وسیعی داشت .رسم این بود
که پیش از رسیدن کامل انارها کسی آنها را نچیند.
انارها بر شاخه میماندند تا ت ََرک بردارند و بشکفند.
بچهها نام تمام درختان و گیاهان را میدانستند .برای
درختهای انار اسم میگذاشتند و هر کس درختی
را از آ ِن خود میکرد و مواظبش میماند ،نوازشش
میکرد و برایش حرف میزد.
برای سرگرمی بچهها در باغ بوقلمون ،اردک ،مرغ،
خروس و الکپشت نگاه میداشتند و هر سال با
شروع تعطیالت تابستان بزغالهای هم میخریدند
که سهراب مسئول نگهداری و دستآموز کردنش
میشد .باغ پر بود از پرواز پرندگان بسیاری که بر
شاخههای بلند آشیان داشتند ،و آواز و جنبوجوش
چلچلههایی که در شکاف سقف حوضخانه زندگی
میکردند و پرواز خفاشها در تاریکروشنای
غروب.
«باغ ما در طرف سایه دانایی بود.
باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه،
باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آینه بود.
باغ ما شاید ،قوسی از دایره سبز سعادت بود.
میوه کال خدا را آن روز ،میجویدم در خواب.
توت بیدانش میچیدم.
آب بیفلسفه میخوردم.
تا اناری ت ََرکی برمیداشت ،دست فواره خواهش
میشد.
تا َچلویی میخواند ،سینه از ذوق شنیدن
میسوخت.
ِ
گاه تنهایی ،صورتش را به پس پنجره میچسبانید.
شوق میآمد ،دست در گردن حس میانداخت.
فکر بازی میکرد.
زندگی چیزی بود ،مثل یک بارش عید ،یک چنار
پُر سار.
زندگی در آن وقت ،صفی از نور و عروسک بود،
یک بغل آزادی بود.
زندگی در آن وقت ،حوض موسیقی بود».
صدای پای آب
***
(دکتر سیروس شمیسا ،پژوهشگر و تحلیلگر
ادبی ،در کتاب «نگاهی به سپهری» نوشته است که

«چلو» نام محلی پرندهای است که در صحراهای
َ
اطراف کاشان دیده میشود ،شبیه گنجشک است
با رنگی بازتر ،و به حالت جیر جیر میخواند .باید
همان چکاوک باشد).
شعر سهراب به پاکی فطرت انسان باور دارد-
انسانی که با فاصله از پیرایههای تمدن ،همهچیز را
برای بار نخست میبیند ،و مانند یک کودک ،توت
بیدانش میچیند و آب بیفلسفه میخورد.
دوست دارم در این قسمت ،چند دقیقه درنگ
کنیم روی سطر «باغ ما جای گره خوردن احساس
و گیاه»:
ما در جهان واقعیتها زندگی میکنیم و نیاز داریم
واقعبین باشیم .با این وجود ،واقعیت بیرونی و
آنچه ما از واقعیت برداشت و احساس میکنیم،
گرچه در ارتباط تنگاتنگ و کاملکننده با یکدیگرند،
همیشه و الزام ًا بر هم منطبق نیستند .سهراب میداند
که گیاه ،که یک واقعیت بیرون از وجود انسان است
و بدون درک و احساس انسانی آن معنایی را که
باید ندارد .همچنین احساس بدون واقعیت بیرونی،
بیپایه میشود .گره خوردن واقعیت و آنچه ما از
حضور قاطع واقعیت احساس میکنیم ،ذهنیت ما و
در معنای فراگیر ذهنیت جامعه ما را میسازد.
***
سهراب بارها نوشته است که دوران کودکی بسیار
خوبی داشت .نوجوانیاش با بیماری ناشناخته
و پیشرونده ،و فلج و زمینگیر شدن پدر ،و کار
کردن مادر در اداره پست و تلگراف کاشان همراه
شد .مادر سهراب ،که نخستین و تنها زن شاغل
در ادارات دولتی کاشان آن زمان بود ،در کنار کار
تمام وقت بیرون از منزل ،مسئولیت اداره خانه و
رسیدگی به درس فرزندان را هم بهتمامی بر عهده
داشت .با اینهمه ،شبها ،بهویژه شبهای بلند
زمستان ،خانواده دور کرسی مینشستند و فال
حافظ میگرفتند .خواندن غزلهای حافظ به عهده
مادر بود .بعد برنامه کتابخوانی دستهجمعی شروع
میشد .کتابهایی مانند کنت مونت کریستو ،سه
تفنگدار و آشیانه عقاب را از کتابفروشی امانت
میگرفتند و هر شب ،ابتدا مادر و بعد سهراب و بقیه
بچهها بهنوبت و با صدای بلند کتاب میخواندند و
همه گوش میدادند.
سهراب چهاردهساله بود که باغ اجدادی به فروش
رفت و خانوادهاش به خانهای در یک محله قدیمی
شهر نقل مکان کرد .خانه از یکسو به به کوچهای
سنگفرش و باریک و از سوی دیگر به خانههای
نزدیک به هم راه داشت .نیمی از حیاط کوچک آن
ِ
فرش آجر و نیم دیگر خاک خشک داشت .پشت
بامش چشمانداز گنبدهای کوچک و بزرگ محله
دروازه عطا و درخت و سبزه باغ را نداشت .سهراب
تا پایان سیکل اول متوسطه در آن خانه زندگی کرد و
بعد به شبانهروزی دانشسرای مقدماتی تهران رفت.

«طفل پاورچین پاورچین دور شد کمکم در کوچه
سنجاقکها
بار خود را بستم ،رفتم از شهر خیاالت سبک بیرون
دلم از غربت سنجاقک پُر».
صدای پای آب
***
پس از پایان دوره دو ساله دانشسرا به کاشان
بازگشت و در اداره فرهنگ مشغول به کار شد.
نخستین مجموعه شعر سهراب ،پیش از «مرگ
رنگ» که نخستین دفتر هشت کتاب است ،مجموعه
کوچکی بود با عنوان «در کنار چمن یا آرامگاه
عشق» که در همین دوران ،در سال ( ۱۳۲۶نوزده
سالگی شاعر) در  ۲۶صفحه در کاشان منتشر شد.
در صفحه اول این کتاب آمده است« :این کتاب را
به روحی که تا این پایه اضطراب و آشفتگی روح
مرا باعث شده ،تقدیم میدارم -».سهراب سپهری
پس از  ۲سال از اداره فرهنگ کاشان استعفا داد،

یک سال در شرکت نفت کار کرد ،از آنجا هم
بیرون آمد و به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه
تهران رفت ،و در جایگاه شاگرد اول ،مدال درجه
اول علمی را از دانشگاه تهران دریافت کرد.
پس از پایان تحصیل در رشته نقاشی مدتی در
جایگاه طراح در سازمان بهداشت ،و مدتی در اداره
کل هنرهای زیبا (بخش مربوط به موزهها) ،کار کرد
و مدتی هم در هنرستانهای هنرهای زیبا درس داد.
در سال  ۱۳۳۶برای یک سال به پاریس رفت و
در دانشکده هنرهای زیبای پاریس در رشته چاپ
سنگی (لیتوگرافی) درس خواند و همزمان وقت
زیادی صرف دیدن موزهها و گالریهای نقاشی در
پاریس ،لندن و رم کرد.
پس از بازگشت مدتی در وزارت کشاورزی در
جایگاه مدیر بخش سمعی و بصری کار کرد ،و برای
شش ماه در دانشکده هنرهای تزئینی درس داد.
بهگفته خواهرش« ،هر شغلی را میپذیرفت ،پس
از مدت کوتاهی رها میکرد و میگفت :کار اصلی
من سرود ِن شعر و کشیدن نقاشی است و نمیتوانم
اینها را در حاشیه قرار دهم ».در نهایت ،از سال
 ۱۳۴۰سهراب سپهری دیگر در هیچ سازمان دولتی
کار نکرد.
در تمام این سالها ،در سفرهای گسترده گرد
جهان  -افغانستان ،پاکستان ،هند ،ژاپن ،اسرائیل،
فرانسه ،انگلستان ،اسپانیا ،هلند و آمریکا -با آثار
نقاشی گوناگون آشنا شد و در نمایشگاههای نقاشی
متعدد گروهی و انفرادی در درون و برون ایران ،از
جمله در جشن هنر شیراز ،شرکت کرد .بیشترین
نمایش نقاشیهای سهراب سپهری در ایران در
گالری سیحون تهران برگزار شد .معصومه سیحون،
نقاش و هنرشناس برجسته ،بنیادگذار و مدیر گالری
سیحون و نخستین زن گالریدار ایران ،دوست
بسیار نزدیک سهراب بود .در نخستین سالروز
تأسیس گالری سیحون ،در سال  ،۱۳۴۶همزمان با
انتشار کتاب «حجم سبز» نخستین نمایشگاه انفرادی
سهراب در گالری سیحون برگزار شد.
«مرگ رنگ» عنوان نخستین دفتر شعر سپهری
است که رسم ًا و در شمارگان باال در سال  ۱۳۳۰در
تهران منتشر میشود .پس از آن تا سال  ۱۳۴۰سه
مجموعه شعر دیگر با عناوین «زندگی خوابها»،
«آوار آفتاب» و «شرق اندوه» را منتشر میکند .شعر
بلند «صدای پای آب» برای بار نخست در سال
 ۱۳۴۴در شماره سوم دوره دوم مجله آرش چاپ
میشود و در سال  ۱۳۴۵به عنوان یک دفتر شعر
مستقل منتشر میشود .همچنین «مسافر» ،شعر بلند
دیگر سپهری ،در سال  ،۱۳۴۵نخست در پنجمین
شماره دوره دوم مجله آرش چاپ میشود و بعد
به صورت یک کتاب مستقل؛ دو مجموعه شعر آخر
او« ،حجم سبز» و «ما هیچ ،ما نگاه» ،تا سال ۱۳۴۶
منتشر میشوند و در سال « ۱۳۵۶هشت کتاب»،
شامل هشت دفتر شعر سهراب سپهری ،توسط
انتشارات طهوری در تهران منتشر میشود.
سهراب سپهری ،چنانکه میدانیم ،شوربختانه،
در جوانی به سرطان خون مبتال میشود .بیماری
با نشانههای ضعف و خستگی و دردهای پراکنده
خودش را نشان میدهد و شاعر تا مدتی از مالقات
پزشک سر باز میزند .اصرار مادر ،در نهایت ،او را به
پزشک و آزمایش و ارزیابی میکشاند و خیلی زود
سرطان تشخیص داده میشود .درمان برای دورانی
در تهران و بعد در اروپا پیگیری میشود و عم ً
ال
راه بهجایی نمیبرد .سهراب به خواست خودش به
ایران برمیگردد ،در بیماستان پارس بستری میشود
و در ساعت  ۶بعد از ظهر روز یکم اردیبهشت
سال  ۱۳۵۹خورشیدی در بیمارستان پارس در حالی
آخرین نفس خود را میکشد که همکار ،همفکر
و دوست نزدیکش ،معصومه سیحون ،بر بالینش
نشسته بود .پیکر او را در صحن امامزاده سلطان
علی در قریه مشهد اردهال ،در کاشان ،به خاک
میسپارند.
«و نترسیم از مرگ
مرگ پایان کبوتر نیست
مرگ وارونه یک زنجره نیست
مرگ در ذهن اقاقی جاریست
مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد
مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن میگوید
مرگ با خوشه انگور میآید به دهان
مرگ در حنجره سرخگلو میخواند
مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است…
و همه میدانیم:
ریههای لذت پر اکسیژن مرگ است».
صدای پای آب
ادامه در شماره آینده

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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روی میز تحریریه:

«آنک انسان!» آن هم در زمانهای که انسانی یافت نشود!
نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

از نظر انسانها ،سگها حیواناتی با وفا و مفید هستند
ولی از نظر گرگها ،سگها گرگانی بودند که تن به
بردگی دادند تا در آسایش و رفاه زندگی کنند.
***
این یکی از شاه جمالت ویژه ارنستو چه گوارا ست،
مردی تاریخ ساز که ایدههای مارکسیستیاش در سنجه
عمل و واقعیت ،رویایی معصومانه و شاید ابلهانه باشند.
چه گوآرا نماد مارکسیسم بود و ملهم جوانان انقالبی
و منتقد به مصرفگرایی و کاپیتالیسم ،که در گذر زمان
خود به نمادی از مصرف گرایی جهانی ،بدل شد.
اسطوره حرکتهای چریکی در همه جای دنیا شد و
هر کسی او را تجلی اعتراضها ،خواستهها و اهداف
خود میدید و این بستر مناسبی بود برای اینکه کم کم
عکس معروف چه گوارا با آن نگاه نافذش به هرجایی
که بتوان تصور کرد ،راه پیدا کند؛ از پوستر و تیشرت
و کفش و جوراب گرفته تا سیگار و ورق و خودکار و
جامدادی.
به قول مایکل کیسی نویسنده التین تبار «اینکه تیشرتی
بپوشید و بگویید از جان خود گذشتهاید و به آرمان
انقالبی «چه» متعهدید خیلی آسان تر است از اینکه در
عمل انقالبی باشید .بعید میدانم آن شور انقالبی که مردم
را به تقلید از او واداشته ،هنوز هم در آرژانتین و جاهای
دیگر آمریکای التین واقعا وجود داشته باشد».
نکته عجیب دیگر اینکه تقریبا تمامی عکسهایی که
از چه گوارا باقی مانده سیاه و سفیدند ،شاید کنایتی از
نگاههای متعارض و متناقض به او و سیر و سلوکش.
هر چند که سرمایهداری میان مایه معاصر هم یاد و نام
و عکس و تصاویر او را منبعی برای تجارت و کسب
درآمد پایانناپذیر قلمداد کرده است.
در جایی خواندهام ،پابلو نرودا در خاطرات خود از
شبی میگوید که «چه» درگیر رهبری انقالب کوبا بود
و در حین صحبت با نرودا جملهای میگوید که شاعر
شهیر شیلیایی را سر درگم و انگشت به دهان میکند،
بعدا ولی نرودا میگوید که «چه گوآرا» با آن جمله
فرجام کار خودش را پیشبینی کرد .در آن شب صحبت
از امکان حمله آمریکا به کوبا درمیان است« .چه» رو
به نرودا میکند و میگوید « :جنگ ...جنگ ...آره ما
همیشه علیه جنگ بودهایم ،ولی وقتی یک بار وارد آن
شدیم دیگر زندگی بدون آن ممکن نیست .هر لحظه

میخواهیم به سوی آن برگردیم ».ذهن و زبا ِن «چه»
کماکان در ارتفاعات سیرا ماستراست.
درست  ۵۰سال پیش (  ۹اکتبر) دفتر زندگی «چه
گوآرا» اگر در بولیوی و آنگونه وحشیانه بسته نمیشد
چه سرنوشتی برایش میتوان متصور بود؟ او در جهت
تحقق افکارش چه رویکرد و رفتاری پیدامیکرد؟ آیا این
سرنوشت تراژیک در عین حال خوش شانسی او نبود؟
ُمردن انسان نابودی شرف اوست و نه نبض او...
این پایان از او تصویری حک کرد تابندهتر از جوهر
آفتاب که هیچ تیغ تیز برانی یارای پاک کردن و
تراشیدناش را ندارد .به راستی بیان «فقر دلم را به درد
می آورد» یا «تاریخ من را تبرئه خواهد کرد» زیبنده کدام
دهان و زبان ،صادقتر و شایستهتر از حنجره یک عدالت
خواه واقعی ست که در روزهای آخر عمر از فرط حق
طلبی و عدالت جویی به رادیکالیسم گرویده بود .این
ترنسفورمیشن در نامه او به مادرش موج میزند:
«من برای مردم خواهم رزمید و میدانم که هر سنگری
را که فتح کنم سالحم را در خون خواهم شست و هر بود ِن افسانهای سرود:
آن که را به شکست کشانده باشم ،سر بر بدنش نخواهم می توانستم شاعری باشم
گذاشت».
ولگردِ قمارخانههای بوینس آیرس
***
َمحفِل نشینِ خواب و زن و امضا ُو
«چه» برای بسیاری همچنان نماد مقاومت و اعتراض و اعتیاد.
ِ
سرای گذشتههای ُمرده
عصیان علیه نابرابریها و بیعدالتیهاست ،برای عدهای نوحه
هم شاید نمادی از یک شورشی ارادهگرا و تروریست که گذشتههای دور
د ن کیشوتوار عمل کرده است.
گذشتههایگیج.
«چه
وار
ح
مسی
و
ای
ه
اسطور
اما به گمان نگارنده سیمای
اما تا کی ...؟
گوارا» هر چند به واسطه سلطه آنچه او با آن میجنگید به از امروز گفتن ُو
نماد کلیشهای بازار مصرف گروید اما هنوز مصداقیترین برای مردم سرودن
دلیل است بر تردستی کاپیتالیسمی که حتی از تمثال و دشوار است،
چهره دشمنش نیز تجارتی را رونق میدهد!
و ما میخواهیم
آن
حصار
در
خشم پنهان و اعتراض سهمگیناش
از امروز و از اندوه ِ آدمی بگوییم
جمجمه بزرگ و چشمان نافذ ،همچون باب مارلی ،جان و غفلتی عظیم
میدهد برای خالکوبی و سر در بزم گیتار و علف!
که آزادی را از شما ربوده است..
سخنانش از دسته آن سخنان که اگر جوانی باور نکند می توانستم شاعری باشم
قلب ندارد و اگر پیری بدان دل ببندد ،عقل ندارد.
بی درد ،پُرافاده ،خودپسند،
طبع
و
نیتش ،ارادهاش ،تعهدش ،آرمانش ،مردن
پرده بردارِ پتیارگانی
انسانیاش فارغ از رنگ و لعاب متاثر از زمانه اما هنوز که بر ستمدیدگا ِن ترس خورده
تصویر یک «انسان آزاده» را در برابر چشمهای خسته و حکومتمیکنند.
مردد به تصویر میکشد ،فریادی شاید از جنس صدای میدانم!
نیچه که گفت« :آنک انسان!» آن هم در زمانهای که انسانی گلوله را با کلمه می نویسند،
یافت نشود!
اما وقتی که از کلمات
***
َشقی ترین گلولهها را میسازند،
شاخه
که
آنجا
است،
مبارزه
«چه گوآرا» جان معنوی
چاره چریکی چون من چیست؟
گلی در گلوی مسلسل مینشیند و آنچه که من در کلمات
نوجوانیام به جد به آن باور داشته ام« .چه»ِ ،
رفیق قابل
ِ
راهگشای آگاهیِ آدمی ست
استعمارگرایان
ستایش دوستداران سوسیالیسم ودشمنان
و ما نیز
بود ،برای من اما رفیق ارنستو اسطوره الینفک «مبارزه» سرانجام
راستین بود ،نمادی از رهبر «اتوپیا» ،سرزمین خیالی من؛ بر سر ِ
ِ
معنای زندگی متحد خواهیم شد:
همان نیست در جهان که شعر و شور و شعور با مساوات کلمه ،کلمه نجات!
در آمیختهاند و درجات و موهبات برای همگان برابر مردم
است؛ به سان همین قطعه شعر که «چه» در وصف این ترانهای از این دست می طلبند..

اعدامیعنیتوحش

سیامک مهر (پورشجری) -کنشگر سیاسی از ایران:
هیچ امری مانند قتل انسان ،پلید و زشت و تبهکارانه شکستن گردن انسان دیگری را بر باالی چوبه دار و جان
نیست .شاید هیچ عملی همچون قتل و کشتن انسانها به دادن او را میبینند و به هیجان میآیند ،هلهله میکنند
خوی و عادتی که در سرشت حیوانات وحشی و درنده و لذت میبرند ،گروهی جانور وحشیاند و در میزان
و گوشتخوار ،به صورت عنصری طبیعی و غریزی توحش با گرگ و کفتار تفاوتی ندارند.
وجود دارد نزدیک نباشد .در جامعهای که کشتن انسانها مگر آدمهایی که ناظر جان دادن و مرگ قاتلی بر چوبه
زشت شمرده نمیشود و اعدام و قصاص نفس یا در دار هستند ولی هیچ تالشی برای نجات وی از چنین
حقیقت قتل دولتی و قانونی رواج دارد ،آن جامعه با توحشی انجام نمیدهند ،چه تفاوتی با خود آن قاتل
معیارها و شاخصههای یک جامعۀ متمدن فاصله بسیار دارند وقتی که مرتکب جنایت میشده؟ هر دوی آنها
دارد.
قاتل و وحشیاند ،از جنس همدیگرند ،هر دو حیوان
تمدن در مقابل توحش ،فرآیندی است که خویشتنداری و دد و دامند.
نسبت به غرایز طبیعی و حیوانی و پرکشش در وجود آنها که از کشته شدن انسان دیگری لذت میبرند و از
صبح سحر چشمپوشی میکنند
انسان را درونی و نهادینه میکند .مردمی که با کشتن خواب شیرین خود در
ِ
و خونریزی و مرگ دیگری انتقام میگیرند و به این تا به موقع برای تماشای شکنجه و مرگی دردناک آماده
وسیله عطش کینه را در خود فرو مینشانند یا احساسات باشند ،چرا بعد از دار زدن و کشتن یکنفر ،مانند گرگ
و عواطف جریحهدارشدۀ خود را آرام میسازند و یا و شیر و پلنگ گوشت او را نمی خورند؟ پس در این
فرض ًا بر دل داغ دیدۀ خود با کشتن و قتل دیگری مرحم صورت از آن حیوانات که صرف ًا به جهت رفع گرسنگی
میگذارند ،مردمی بیتمدن و در واقع همان حیوان و رفع نیاز طبیعی خود خونریزی میکنند ،به مراتب
وحشی ،شاید به مراتب پستتر و وحشی ترند.
وحشی ترند.
مردمی که با عربدههای «اعدام باید گردد» برای کشتن رژیم تروریستی و آدمکش و اسالمی و ضدبشر حاکم
ِ
مجازات اعدام است و از هر
همنوع خود خیز بر میدارند و حمله میکنند ،بویی از بر ایران که در دنیا رکورددار
مدنیتنبردهاند.
بهانه و فرصتی برای کشتن انسانها به منظور ایجاد رعب
افرادی که برای تماشای مراسم اعدام تجمع میکنند و و وحشت در جامعه و سرکوب روانی آحاد مردم استفاده

او هم مادر بود.

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

اوستا علیرضایی  -روزنامهنگار از ایران:
چهار پسر ،یک دختر و دامادش در دههی شصت بر پردهی نقرهای ظاهر شدند .ا ّما در پردهی واقعی ،پردهای
کشته شدند .آنها اعدام شدند .جمهوری اسالمی شش سختبردبارچونکویر،خانمنیرهجاللیمهاجرا ّمیدوارانه
تن از عزیزاناش را اعدام کرد .در جایی گفته بود من و سخت مادرانه ،در پی یافتن محل دفن عزیزاناش بود:
ِ
بیشتر عمرم را در گورستانها و
جلوی درب زندانها نمایشی یکنفره در دنیای واقعی! هیچکس داستان دردناک
برای گرفتن وقت مالقات گذراندهام .انتظار و پرسه در او را به تصویر نکشید .او هم مادر بود .نبود؟
مکانهایی که شاید ّ
خطی -خبری ،از فرزندانش بشنود .در یکی از دیدارهایش با مادران عزادار خاوران گفته
انتظار یک مادر در روزها و سالهایی که شخصیت مادر بود چه بگویم؟ بیرحمها مح ّمد را در اسفند سال ،۶٠
یکی از جذابترین جایگاهها و بهانهها برای کشاندن سیامک را در مهر ماه  ،۶٠زهرا را در شهریور  ،۶۲محسن
مخاطب به سینما بود .مثال فیلم «مادر» ساخته فتحعلی را در اردیبهشت  ۶۴و محمود و علی را شهریور ۶٧
اویسی در سال  .63یک مادر دیگر که علی حاتمی در کشتند .من بیشتر عمرم را جلوی در زندانها ،برای
سال  68آن را تقدیم مخاطبان جامع ه ایران کرد .فیلم گرفتن مالقات و در گورستانها گذراندم .او گفته بود
«مادرم گیسو» ،ساختهی سیامک شایقی در پاییز « .74مهر فقط برای همه مادرها آرزوی صبر دارم و امیدوارم خون
مادری» ،اثر کمال تبریزی در سال « .76مهمان مامان» که بچههای ما پایمال نشود.
داریوش مهرجویی در سال  82ساخت« .میم مثل مادر» ،خانم جاللی در دی ماه  94از دنیا خارج شد ،با دستانی
آخرین کارِ رسول مالقلیپور در سال  .85و سرانجام خالی و چشمانی منتظر.
«من مادر هستم» ،ساختهی فریدون جیرانی در سال .91
جمهوری اسالمی اما هنوز به اجرای مجازات اعدام ادامه
در سالهای گذشته مادرا ِن زیادی به وسیلهی اهل هنر میدهد.

میبرد ،بسیار خوشوقت است که خودِ مردم ،مرگ و
اعدام هموطن و همسایه و همشهری خود را تقاضا کنند.
اعدام و قصاص در جمهوری اسالمی همان ترور و
تروریسم است و مقصود از آن وحشت پراکنی است.
جمهوری اسالمی از مرگ تغذیه میکند و زمانی که مردمِ
ناآگاه از او میخواهند تا فردی را اعدام کند یا والدین
مقتولی تصمیم میگیرند که قاتل فرزندشان را قصاص
کنند ،از این اتفاق چون مائده آسمانی استقبال میکند و
از فرصت و بهانهای که به او داده اند تا با جانستانی و
جنایت مارهای برآمده از دوش ولیِ فقیه را تغذیه کند و
راضی نگه دارد ،خوشحال هم میشود.
اعدام و قتل و توحش و تبه کاری جزو خصلتها و از
لوازم ایدئولوژی حکومت اسالمی است.
سوای وجود حکومت اسالمی در ایران که قتل و
اعدام و آدمکشی را بر پایه ارزشها و هنجارهای
اجتماع وحوش بیبانگردِ صحراهای عربستان در چهارده
قرن پیش توجیه میکند ،اما امروزه در هر کشوری که
مجازات اعدام در قوانین آن وجود داشته باشد و آنرا اجرا
کند فرقی نمیکند ،بدون شک این عمل عادت و رفتاری
است بازمانده از دوران زندگی قبیلهای و یادگار آدمی از
زندگی در حیات وحش و عملی است خشونتبار و بر
خالف شأن و ارج و احترام انسان است.
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روی میز تحریریه:

مهاجرانتازهواردبخوانند :شوک!

امیر رنجبر -نویسنده و مترجم:

رویاهایی برپاست! فرش قرمز زیر پایم ،دستهای
گرمی که مرا در آغوش میگیرند ،تشویقهایی که تو را
برای زندگی بهتر فرا میخوانند .چهرههایی پر از لبخند
که میگویند «خوش آمدی» و هر چه میخواهی همین
جاست ،مهیاست .تو به سرزمین رویاهایت رسیدهای؛ تو
هر آنچه میخواهی برایت آماده است .حاال هر آنچه لهو
و لعب است ،هر چه عشق و حال است برای توست؛
از اشربه و اطعمه و زنان سیمین روی و زرگون تا ...؛
بهشت برین که نوید میدهند ،همین است .فقط دهانت
را باز کن تا شراب و عسل و سایر خوراکیها به دهانت
سرازیر شود ...
بسی خیال باطل! همه آنان که مهاجرت میکنند و از
ایران یا کشوری دیگر به اینجا ،ایاالت متحده ،میآیند با
کولهباری از خیاالت و گاه توهمات میآیند .فکر میکنند
که قرار است آنها را باد بزنند و هر ماه صدها دالر پول
به آنها بدهند ،بدون اینکه کاری بکنند .توهم آن را دارند
که اینجا ،آمریکا ،برایشان سفرهای پهن کردهاند و نون و
بوقلمونی گذاشتهاند تا بدون هیچ زحمتی تناول کنند.
همه این رویاها به وسیله شوک حقیقت عریان رنگ
میبازد .حقیقتی که زندگی واقعی را با تمام سختیهایش
به نمایش میگذارد .مهاجرانی که ثروتمندند ،هر جا که
باشند با پول فراوان همچنان به زندگی راحت و خوب
خود ادامه خواهند داد اما طبقه متوسط به پایین مهاجران
گاه در شوکی عمیق به سر خواهند برد که خالصی از آن
به راحتی میسر نیست مگر آن که ...
روزهای نخست ورود اولین مشکلی که نمود پیدا
میکند« ،مقایسه» است .قیاس شرایطی که داشتیم با
آنچه اکنون وجود دارد .از مقایسه قیمتها به ریال و
دالر گرفته تا هزینههای مختلف .حتی اوضاع زندگی
خصوصی در آنجا و اینجا .این قیاس کردنها اگر ادامه
پیدا کند ،وضع دردناکی خواهیم یافت .بسیاری از
مهاجران از اقشار تحصیلکرده و یا با جایگاه اجتماعی
خوب به اینجا میآیند و فکر میکنند همان وضعیت
ادامه پیدا خواهد کرد اما وقتی روزهای خوش ابتدایی
میگذرد و پولهایی که با خود آوردهاند به انتها میرسد
باید کار و درآمدی پیدا کنند؛ مدارک رنگارنگشان در
اینجا خریداری ندارد و هیچگونه سابقه کاری مورد قبول
نیز ندارند؛ زبان انگلیسی نمیدانند یا در حدی نیست که
بتوانند با محیط اطراف ارتباط کامل و درستی برقرار کنند
بنابراین مجبور به انجام کارهایی میشوند که هیچگاه
فکر آن را نمیکردند ،از کارگری ساده تا ارایه خدمات
سطح پایین .گاه گنگ و گیج روزها را سر میکنند ،بدون
اینکه بدانند چه خواهند کرد .برخی به وضعی که دارند

عادت میکنند و به آن روال ادامه میدهند و بعضی دیگر
با تالش و ممارست به موقعیتهای بهتری دست پیدا
میکنند.
آنهایی که نتوانستهاند از وضعیت نامطلوب خود
خالصی یابند ،قیاس را ادامه میدهند و روز به روز از
اینکه دست به مهاجرت زدهاند سرخوردهتر و نا امیدتر
میشوند .اینان به جای اینکه هموطنان موفق خود را الگو
قرار دهند و از تجربیات آنها بهرهمند شوند ،دایم در حال
ناله و غرولند هستند و ساز جدایی میزنند .نکته جالب
درباره بسیاری از این افراد ،شعار بازگشت به وطن است
اما به دالیل غیرمنطقی بر ماندن در وضعیت فعلی خود
پافشاری میکنند و برای اطرافیان خود بذر نا امیدی و
یاس میپراکنند و به جای تالش برای بهبود اوضاع ،فقط
به فکر بازگشت هستند ،بدون آن که قدری تفکر کنند که
چرا آمدهاند و برای چه میخواهند بازگردند.
دسته دیگری از مهاجران با مشکل فرهنگی مواجه
میشوند؛ از آنجایی که زبان نمیدانند بنابراین نمیتوانند
هیچگونه ارتباطی با دیگران برقرار کرده و درک درستی
از قوانین و آداب اجتماعی سرزمین جدید بدست
آورند پس دچار سوتفاهم شده و بدلیل اینکه بسیاری
از چیزها را متوجه نمیشوند ،راهی را به خطا میروند
و زیان میبینند و آن را به گردن فرهنگ و اجتماع کشور
میزبان میاندازند .برخی دیگر بخاطر عدم برقراری رابطه
درست با مردمان اطراف خود ،تنهایی و گوشه عزلت را
برگزیده ،افسرده و پریشانخاطر میشوند؛ البته در مقابل
افرادی نیز هستند که آنقدر برای حل شدن در جامعه
کشور مهاجرپذیر کوشش میکنند که دیگر هویت خود

را فراموش کرده و بطور کامل اصالتی بیگانه پیدا میکنند.
در اوج این شوک ،بدترین حالت ممکن این است که
در نهایت بدشانسی ،مهاجر تازهوارد با افراد کالهبردار
یا سواستفادهچی برخورد کند و یا مشاوره نادرست از
دوستان و آشنایانی بگیرد که تجارب فردی خود را که
به درد احوال شخص دیگری نمیخورد ،در اختیار وی
قرار دهند؛ این درست همان زمانی است که مهاجر بخت
برگشته میاندیشد« :عجب اشتباهی کردم به اینجا آمدم،
همه در این کشور گرگ درندهاند و میخواهند مرا بدرند
و مالم را ببرند!»
اما راه حل چیست؟ چگونه میتوان از این شوک
مهاجرتی در بدو ورود به آمریکا (یا هر کشور مهاجرپذیر
دیگر) رهایی یافت؟
پاسخ بسیار ساده است؛ پیش از اقدام به مهاجرت،
در مورد شرایط و وقایع احتمالی مطالعه و تحقیق کنیم.
واقعیتگرا باشیم و از رویا پردازیهای بی مورد اجتناب
کنیم .درباره اوضاع کار ،تحصیل ،درآمد ،قوانین و آداب
و رسوم مردم و ...اطالعات کسب کنیم .برای جمعآوری
اطالعات و مشاوره از منابع موثق و افراد مطلع کمک
بگیریم .پس از ورود به خاک کشور میزبان ،از مقایسههای
بیدلیل پرهیز کنیم و سرزمین جدید را همچون کشور
خود بدانیم و بکوشیم تا با محیط و اجتماع اطراف خود
رابطه درست برقرار کرده و تعاملی سازنده برقرار کنیم
و از تجارب هموطنان مهاجر موفق خود بهره بگیریم.
آنگاه است که دوران شوک اولیه مهاجرتی برای ما اتفاق
نخواهد افتاد یا بسیار سریع به پایان خواهد رسید و در
سرزمین جدید خود زندگی خوبی را تجربه خواهیم کرد.

 -5زمينه  -تيار  -آزاده  -كودكي كه از پا متولد شود
افقي:
 -6پرده دري  -رايحه  -كوچك انگليسي
 -1خوش بيانی باشد و شیوایی کالم  -پرنده شباويز
 -7مرز  -نامی زنامه که ریشه عربی دارد  -شك كننده
 -2طلوع صبح  -سوخت و ساز بدن
 -3پاياننامه  -دوربين فرنگي  -زينت رو  -لنگ که ته  -8اطالع  -خروس  -صداي گريه نوزاد  -حصار
 -9پارچه باريك وبلند  -آهنگ نظامي  -تازه ورسيده
ندارد!
 -10عزيز  -كجاست  -زود وفوري
 -4آوند  -جوي خون  -ماده ها
 -11از حروف الفبا  -قلم فرنگي  -ابر مرده  -عدد
 -5كافي  -اسير  -سبكي در آواز  -بخار متراكم
قهرمان
 -6نمايش نامه  -ضمير غائب  -برد معروف
 -12آداب  -هنوز فرنگي  -سخن ناگفتني
 -7ميوه قابل خوردن  -سرماخوردگي  -فراهم
 -13كرب  -حرف تعجب  -النگو  -صنم
 -8رازقي  -قمر  -دورويي  -پدر تركي
 -14آزمايشگاه  -رقيب خانمها!
 -9توبه كننده  -فرشته  -نامي پسرانه
 -10مسلمانان به خدای خود چنین لقبی می دهند  -15 -درويش  -درستكار
محصول صابون  -داغ انگليسي
حل جدول شماره گذشته
 -11تصديق فارسي  -عالمت مفعولي  -ثور  -صريح
 -12حقه  -تنبل و بيكار  -واحد شيشه
 -13ساز ضربي  -زنده  -عاقل  -ضربه سر
 -14ديم  -مار بزرگ
 -15دين دار  -نقاشی طنز

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.

عمودی:
 -1حیوانی که رنگ عوض میکند  -تن و بدن
 -2حماسه خواني  -زلزله سنج
 -3واحد سطح  -صحراي مصر  -زمين تركي  -رمزينه
 -4شكننده  -ميوه  -دد
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در دنیای پیرامون ما:
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فقیرترینایالتهایآمریکاکدامند؟

آمریکا ثروتمندترین اقتصاد دنیا را داراست و ایالتی مانند
کالیفرنیا به تنهایی هشتمین اقتصاد بزرگ جهان است.
اقتصادی که مبتنی بر تجارت آن الین به رشد فراگیر
رسیده است .اما ایالتهای فقیری هم در این کشور بزرگ
وجود دارد که در ذیل به معرفی آنها خواهیم پرداخت:

برای هر خانواده است .جمعیت این ایالت دو میلیون و
صدهزار نفر است و بیشتر مردم نیومکزیکو در امتداد
رودخانه ریو گرانده زندگی میکنند .تولید ناخالص داخلی
نیومکزیکو برابر با  ۸۵میلیارد دالر است ،که بیشتر از تولید
ناخالص داخلی کشور اکوادور محسوب میشود.

 - 10اکالهما:
پایتخت و شهر این ایالت اکالهما سیتی و شهر مهم دیگر
آن تولسا است .با اینکه تولید ناخالص داخلی اوکالهما
برابر با  ۱۷۳میلیارد دالر (بیش از تولید ناخالص داخلی
کشور قطر) بوده اما با میانگین ساالنه درآمد 43,225$
دهمین ایالت فقیر آمریکا شناخته میشود.

 -7لویزیانا:
از نظر مساحت لوئیزیانا رتبه سیویکم و از نظر جمعیت
رتبه بیستپنجم و از نظر فقر هم رتبه هفتم را در بین ۵۰
ایالت آمریکا دارد .یک خانواده لویزیانایی ساالنه 41,734$
درآمد دارد و تولید ناخالص داخلی این ایالت بیش از تولید
ناخالص داخلی کشور اسرائیل است.

 -9کارولینای جنوبی:
کارولینای جنوبی در جنوب شرق آمریکا و یکی از
سیزده ایالتی است که در جریان انقالب آمریکا علیه سلطه
بریتانیا قیام کردند.
تولید ناخالص  190میلیارد دالری این ایالت قابل مقایسه
با تولید ناخالص داخلی کشور جمهوری چک است و بر
این اساس میانگین درآمد ساالنه در این ایالت 42,367$
میباشد.

 -6تنسی:
یوششمین ایالت
تنسی شانزدهمین ایالت پر جمعیت س 
وسیع و ششمین ایالت فقیر آمریکا است .با اینکه تولید
ناخالص داخلی تنسی قابل مقایسه با تولید ناخالص
داخلی کشور مالزی است اما میانگین درآمد ساالنه هر
خانوار در این ایالت  41,693$است.

 -4کنتاکی:
کنتاکی پانزدهمین ایالتی است که به ایاالت متحده آمریکا
پیوست و امروزه تولید ناخالص داخلی آن بیش از کشور
اوکراین است اما میانگین درآمد  41,141$دارد.

 -3آرکانزاس:
آرکانزاس بیست و نهمین ایالت پهناور ،سی و دومین
ایالت پر جمعیت و سومین ایالت فقیر امریکا است .تولید
ناخالص داخلی آن با بنگالدش برابری میکند و میانگین
درآمد خانواده در آن  38.758$است.

 -8نیومکزیکو:
نیومکزیکو پنجمین ایالت بزرگ آمریکا از نظر مساحت
و هشتمین ایالت فقیر آمریکا با درآمد ساالنه 41,963$

 -5آالباما:
با اینکه آالباما بیستودومین ایالتی است که به ایاالت
متحده پیوسته اما امروزه پنجمین ایالت فقیر آمریکا است
که هر خانواده در آن درآمد میانگین  41,415$ساالنه دارد.
تولید ناخالص آالباما با جمهوری اسلواکی برابری دارد.

 -2ویرجینیای غربی:
این ایالت با اینکه از کشور آذربایجان ثروتمندتر است
اما میانگین درآمد خانواده در آن ساالنه  38,482$است.

اما میسیسیپی فقیرترین ایالت آمریکاست و میانگین
درآمد در آن به سختی به  36,919$میرسد.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در
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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:

از آدینه  13اکتبر 2017

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

88
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رونمایی از تندیس جهان پهلوان تختی در
آمریکا

آکادمی ورزش ایاالت متحده در مراسمی ویژه به مناسبت
پنجاهمین سالگرد تجلیل از غالمرضا تختی ،از تندیس جهان
پهلوان تختی که اثر یک هنرمند ساکن تهران است ،در ایالت
فلوریدا رونمایی کرد.
موزه هنرهای ورزشی آکادمی ورزش ایاالت متحده به مناسبت
پنجاهمین سالروز بزرگداشت غالمرضا تختی قهرمان المپیک
کشتی آزاد ایران و یکی از پرآوازترین ورزشکاران ایران از
تندیس او که به دست علیرضا خاقانی ساخته و توسط انجمن
دوستی میان ساکنان آمریکای شمالی و ایران به این آکادمی هدیه
شده بود ،رونمایی کرد.
دکتر روسندیچ رییس موزه هنرهای ورزشی در این مراسم که
با حضور بابک تختی تنها فرزند جهان پهلوان تختی و گروهی
از چهرههای علمی و فرهنگی ایرانیآمریکایی برگزار میشد
با یادآوری و مرور افتخارات غالمرضا تختی در طول زندگی
حرفهای خود از او به عنوان یک اسطوره و شخصیت تاثیرگذار
جهانی یاد کرد که توانسته بر نسلهای بعد از خود نیز تاثیرات
عمیقی بر جای بگذارد.
بابک تختی نیز در سخنانی در این مراسم با بیان اینکه تختی

هیچ وقت متعلق به یک دوران خاص نبوده است در مورد
تاثیرات تختی بر نسلهای پس از خودش اشاره کرد و از اقدام
موزه ورزش آمریکا در نصب و رونمایی از تندیس جهان پهلوان
غالمرضا تختی قدردانی کرد.
این تندیس که نیم تنه این پهلوان ایرانی را به نمایش می گذارد
نزدیک به  100پوند ( 50کیلو) وزن و یک یارد(کمتر از یک
متر) ارتفاع دارد.
غالمرضا تختی متولد  ۱۳۰۹تهران بود و به لقب «جهانپهلوان»
شهرت یافت ،تختی تنها کشتیگیر معاصر اسرانس است که به
نماد پهلوانی مبدل شد .اما این هویت را مرهون مساعدت و
همذاهیاش با زلزله زدگان طبس است .او همچنین فعال سیاسی
و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران نیز بود.
تختی در المپیک  ۱۹۵۶ملبورن نخستین مدالهای طالی تاریخ
ورزش ایران در بازیهای المپیک را کسب کرد.
تختی در  ۱۷دی  ۱۳۴۶در اتاقش در هتل آتالنتیک تهران
خودکشی کرد .او دو روز قبل از مرگش ،وصیتنامهاش را در
دفترخانه اسناد رسمی به ثبت رسانده بود .اما درباره دالیل مرگ
او پس از نیم قرن هنوز اختالف نظرهای زیادی وجود دارد.
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