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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!!!...

صفحه 7

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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دستور العمل ارسال کمک مالی به ایران صادر شد:

اطالعیه مهم وزارت خزانه داری
درباره کمک به زلزله زدگان ایران

کرمانشاه

فرمیسکی ْخوهئینی ُرو َله
کانت َله ِر َ
وره َوه َاه
یگهی ُد َ
بینین
َبه دِ ل و گیان َله َگه لتان هاو
َده ْر ْد و َبه ْشدارین
کرمانشاه

اشک خونین فرزندانت را از راه دور
میبینیم
از دل و جان با شما همدرد و شریک
هستیم
ایرانیان لسآنجلس

دفتر کنترل داراییهای خارجی
وزارت خزانه داری ایاالت متحده طی
بیانیهای که پس از وقوع زلزله اخیر،
صادر کرد ،راههای ممکن برای ارسال
کمکهای انساندوستانه اتباع ایاالت
متحده برای شهروندان آسیب دیده
از زلزله اخیر در کرمانشاهان ایران به
گونهای که ناقض تحریمهای رژیم
ایران نگردد را تشریح کرد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی
وزارت خزانه داری در بیانیه خود
آورده است:با توجه به زلزله غم انگیزی
که در ایران اتفاق افتاده است ،ما مایلیم
به برخی از راههایی که آمریکاییها
میتوانند کمکهای انساندوستانه خود
را به مردم ایران ارسال دارند ،اشاره
کنیم ،که مطابق با تحریمهای مرتبط
با ایران باشند که توسط دفتر کنترل

داراییهای خارجی وزارت خزانه
داری ایاالت متحده اجرا میشوند.
جواز کلی  ،Eصادره توسط دفتر
کنترل دارایی های خارجی وزارت
خزانه داری ایاالت متحده در
COMMUNITY CENTER
سال  ،۲۰۱۳به سازمانهای غیردولتی
اجازه میدهد تا خدماتی را در حمایت
از فعالیتهای امداد رسانی مرتبط با
بالیای طبیعی ،ارائه خدمات اهدایی
در زمینه بهداشت و سالمتی و توزیع
اقالم اهدایی (ازقبیل خوراک ،پوشاک،
و دارو) به منظور کاهش رنج انسانی
در ایران ،به این کشور ارسال کنند.
بعالوه ،جواز کلی  Eانتقال پول تا
حداکثر مبلغ  ۵۰۰هزار دالر در مدت
 ۱۲ماه را در حمایت از این فعالیتها،
با برخی شرایط خاص ،اجازه میدهد.

همچنین اهدای خوراک ،پوشاک،
و دارو ،زمانی که به قصد استفاده در
کاهش رنج انسانی صورت بگیرند،
از تحریم های بازرگانی بین ایاالت
متحده و ایران معاف هستند ،به شرط
آنکه این کمکها به دولت ایران یا هر
فرد یا نهاد ایرانی نامبرده درفهرست
اشخاص تحریم شده و بلوکه شده
ارسال نشوند.
نهایتا ،دفتر کنترل داراییهای خارجی
به موسسات مالی آمریکایی اجازه
میدهد تا با شرایطی خاص ،ارسال
وجوه نقدی شخصی و غیرتجاری
به ایران را پردازش کنند ،وجوهی که
میتوانند شامل ارسال شخصی مبالغی
از ایاالت متحده به ایران برای کمک
به یک دوست یا یک عضو خانواده
باشند.

شادروان انوشه رازی دیده از جهان فروبست

انوشه رازی از پیشگامان بنیانگذار بنیاد فرهنگ
پس از یک دوره مبارزه سخت با بیماری سرطان
درگذشت.
وی یکی از برجستهترین چهرههای تاثیرگذار در
موفقیت بنیاد فرهنگ و از اعضای ارشد دو هیئت
فاینآرت سیرکل و کمیته نوروز این بنیاد بود.
خانم رازی همچنین عالوه بر حمایت همه جانبه
از هنرمندان ایرانی همواره از نسل جوان هنرمند
پشتیبانی ویژهای به عمل میآورد.
او به همراه همسرش علی رازی از مدیران اجرایی
بنیاد نیکوکاری میدنایت میشن نیز بود که هر ساله
در ایامی چون نوروز به بیخانمانها و افراد
بیبضاعت کمکهای مالی و اقالم مصرفی فراوانی
اهدا میکردند.
خانم رازی جهان فانی را در حالی ترک کرد که
تنها چند شب پیش از درگذشت او ،در مهمانی  4حمایتهای بیدریغشان از حوزه فرهنگ ایرانی
نوامبر  2017توسط بنیاد فرهنگ از وی و همسر تقدیر کردند.
گرانقدرش علی رازی تقدیر ویژه و باشکوهی به خانم رازی که مدتها بود با بیماری مرگ بار
عمل آمد و اعضای بنیاد فرهنگ ،همچنین گروه سرطان دست و پنجه نرم میکرد همواره از روحیه
بزرگی از هنرمندان و حامیان فعالیتهای هنری و باالیی برخوردار بود و هرگز از مسیر پر تحرک
فرهنگی در جنوب کالیفرنیا از خانواده رازی برای زندگی نا امید نشد و بذر امید و عشق را در قلب

همه اطرافیان خود به گونهای کاشت که شاخسار آن
سایه سار زندگی دیگران باشد.
روحیه نیکوکار و اعمال خیرخواهانه این بانوی
باوقار ایرانی همواره در خاطره جمعی ایرانیان
لسآنجلس باقی خواهد ماند به این امید که راهش
پر رهرو باشد و روحش در آرامش.

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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تصویر هفته		 :

اثر :ژاک فراست

به پاس  50سال ترانه سرایی بی وقفه در تاریخ معاصر ایران:

ایرج جنتی عطایی

متولد ۱۳۲۵در ایران  -مشهد ،شاعر و ترانهسرای نامدار ایرانی که از سال
 1346خورشیدی تا اکنون ترانههای بیشمار سروده است.
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در کانون خبر:

ایرانیان کانادا خواهان تحریم سپاه پاسداران شدند

گروهی از فعاالن سیاسی و حقوق بشر ایرانیکانادایی
با تجمع مقابل وزارت خارجه کانادا خواستار افزودن نام
سپاه پاسداران به طرحی برای تحریم این گروه نظامی
جمهوری اسالمی ایران شدند و همچنین خواستار
افزودن نام سپاه به لیست گروه های تروریستی شدند.
ین فعاالن سیاسی با در دست داشتن عکس افرادی
چون زهرا کاظمی ،ندا آقا سلطان ،عبدالفتاح سلطانی،
آرش صادقی و سعید ملک پور خواستار گسترش تحریم
های ایران به نهادهایی چون سپاه و «ستاد اجرایی فرمان
امام» شدند تا به گفته آنها مانع ورود «افراد وابسته به سپاه
به کانادا» شود.
بهار گذشته طرحی به صحن مجلس سنای کانادا
ارائه شد که هدف از آن باز داشتن ایران از حمایت از ایران گسترش یافته و تشکیالت  ۱۰۰میلیارد دالری طرح شماره  ۲۱۹با عنوان «قانون بازدارندگی حمایت
تروریسم و نقض حقوق بشر بوده و دولت کانادا را موسوم به «ستاد اجرایی فرمان امام» را نیز در بر خواهد ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر» پیشنهاد شده
ملزم میکند هر سال گزارشی از فعالیتهای ایران در خواهد گرفت .در عین حال ،از دولت کانادا میخواهد و حامیان آن میگویند میتواند به عنوان یک الگو
این زمینهها تهیه کند .بر اساس طرح پیشنهادی موسوم قرار دادن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست یا استاندارد برای جامعه جهانی در مورد ایران بکار
به اس ،۲۱۹-گزارشهای ساالنه دولت کانادا باید شامل تروریسم را بررسی و موضع خود را اعالم کند.
گرفته شود.
اطالعات آماری از رویدادهای مرتبط با فعالیتهای بر اساس این طرح ،اگر دو سال پیاپی گزارشهای این طرح را سناتور دیوید تکاچوک اواخر فوریه ۲۰۱۶
تروریستی و همچنین موارد نقض حقوق بشر توسط دولت کانادا نشان دهد که هیچ مدرک معتبری از دست مطرح و پس از انجام اصالحاتی ،نسخه دوم آن را در
داشتن ایران در فعالیتهای تروریستی و همچنین اکتبر  ۲۰۱۶در کمیته سنا معرفی کرد .کمیته امور خارجی
حکومت جمهوری اسالمی ایران باشد.
در این تحریمهای غیرهستهای علیه ایران در نظر گرفته نقض حقوق بشر وجود ندارد ،آنگاه دولت میتواند و تجارت بین الملل نیز چهارم اکتبر امسال آن را بدون
شده است؛ بدین ترتیب که تحریمهای کنونی کانادا علیه تحریمهای ایران را لغو کند .به همین دلیل است که تغییر به صحن علنی فرستاد.

وکیل سرشناس ایرانی کاندیدای نمایندگی کنگره آمریکا شد
پیام مارک شایانی وکیل سرشناس ایرانی در کالیفرنیا
به صورت رسمی برای انتخابات  2018از شهر ارمنی
نشین گلندل در شمال شرق لسآنجلس کاندیدای
نمایندگی کنگره آمریکا شد .آقای شایانی سرشناسترین
فرد ایرانیتباری است که تا کنون برای نمایندگی کنگره
آمریکا اقدام کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایرانشهر« ،پیام مارک شایانی»
وکیل امور حقوقی مستقر در کالنشهر لس آنجلس از
ایالت کالیفرنیا برای نمایندگی مجلس کنگره ایاالت
متحده نامزد شده است .آقای پیام شایانی که سالها
تجربه و کار در امور حقوقی را در رزومه خود دارد،
قرار است تا در انتخابات سال  ۲۰۱۸مجلس نمایندگان
آمریکا(کنگره) شرکت کند.
آقای شایانی از مشهورترین وکالی ایرانی تبار در
کالیفرنیا است و در بسیاری از جراید و رسانههای محلی
در این ایالت آگهیهای تبلیغاتی بسیاری دارد و در
سالهای گذشته دفاتری رادر شهر گلندل تاسیس و به
ارائه خدمات حرفهای وکالت در این منطقه اشتغال داشته
است .نخستین میتینگ انتخاباتی وی نیز روز  ۷نوامبر

در تاالر کتابخانه همین شهر در شمالشرق لس آنجلس
برگزار شد .شعار انتخاباتی او «آینده بهتر» است.
آقای شایانی که خدمت به مردم بویژه هموطنان
ایرانیاش را افتخار دوره کاری خود میداند ،اکنون
برای قدمی بزرگتر خیز برداشته و می خواهد تا به
رویای همیشگیاش یعنی نمایندگی مجلس نمایندگان
آمریکا جامه عمل بپوشاند .کمپین پیام شایانی برای
کنگره  ۲۰۱۸با سه هدف اصلی به رقابت با دیگر
کاندیداها خواهد پرداخت« :قوی کردن جوامع مان،

جنگیدن برای نیازهای افرادی که کار می کنند و یافتن
راه هایی برای حل مشکالت آینده».
آقای شایانی با اینکه در وبسایت انتخاباتی خود
گرایش حزبیاش را مشخص نکرده است ،اما نهمین
آمریکایی ایرانیتباری است که در سه دهه گذشته
رویای خود برای ورود به کنگره آمریکا را به رای
مردمی میگذارد و در صورت موفقیت ،نخستین
ایرانیتباری خواهد بود که بر کرسی نمایندگی کنگره
تکیه خواهد زد.
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در کانون خبر:

شکارچی ایرانی پلنگ در آمریکا اعتراض مردم را برانگیخت

بیش از  100هزار تن از شهروندان آمریکا با امضای
یک دادخواست الکترونیکی ،خواستار محاکمه حسین
گالبچی ،شکارچی ایرانی تبار ساکن آمریکا شدند.
گالبچی چندی پیش یک پلنگ برفی را شکار کرده و
درحالی که به دوربین لبخند میزد با جسد این حیوان
عکس گرفته بود که در شبکههای مجازی بازتابی
گسترده پیدا کرد
درخواست کنندگان محاکمه آقای گالبچی بر اساس
آنچه قوانین مراقب از میراث طبیعی جهانی خوانده
میشود شکار پلنگ برفی را در حالی که نسل این حیوان
در خطر است مصداق بارز تالش برای نابودی طبیعت
عنوان کرده و همچنین گفتهاند این تصویر مغرورانه
با الشه حیوان شکار شده ،میتواند به ترویج شکار
حیوانات و تبلیغ برای شکار گونه جانوری پلنگ در
ایران و سایر نقاط جهان بیانجامد.
روزنامه ایندیپندنت که موضوع دادخواست یکصدهزار اشارهای نکرده ،اما یادآوری کرده است که در ایران گونه
امضایی شهروندان ایاالت متحده علیه این شکارچی جانوری نزدیک به حیوان شکار شده در عکس یعنی یوز
ایرانیتبار را پوشش داده است ،به محل شکار این حیوان ایرانی در آستانه انقراض قرار دارد و جدای از مشکالت

زیست محیطی و ساختار بروکراتیک اداری سازمانهای
دولتی ذیربط ،فرهنگ حمایت از حیات وحش نیز در
بین مردم جدی انگاشته نمیشود.

درخواست برنی سندرز از ترامپ :به کمک ایران بشتابید

«برنی ساندرز» سناتور مستقل ایالت ورمانت در
شمال خاوری ایاالت متحده آمریکا طی درخواستی از
رییس جمهور دانلد ترامپ خواسته است تا به کمک
مردم زلزله زده ایران بشتابد.
«برنی ساندرز» کاندیدای سابق ریاست جمهوری
آمریکا که در کارزار انتخابات داخلی حزب دموکرات
رقیب «هیالری کلینتون» بود ،از دولت پرزیدنت ترامپ
خواسته است تا برخالف سیاست سختگیرانه اش در
برابر جمهوری اسالمی ایران ،به مردم آسیب دیده از
زمین لرزه اخیر ایران کمک کند.
به گزارش شبکه خبری  ،CNNپس از زلزله مهیب
روز یکشنبه گذشته در باختر ایران (استان کرمانشاهان)
به بزرگی  7.3در مقیاس ریشتر که به کشته شدن دست
کم  450نفر (تاکنون) و برجای گذاشتن هزاران زخمی
انجامید ،برنی ساندرز سناتور مشهور ایالت ورمانت
روز دوشنبه سیزدهم نوامبر درباره این حادثه دلخراش
در حساب کاربری توییتر خود نوشت« :ویرانی حاصل

از زمین لرزه شب گذشته در ایران دهشتناک است .من
به قربانیان این حادثه دلخراش می اندیشم و امیدوارم
عزیزان آنها و مردم آسیب دیده بتوانند آثار این فاجعه
را تحمل کرده و از آن گذر کنند .من امیدوارم و
انتظار دارم تا ایاالت متحده برای یاری رساندن به
مصیبت زدگان این زلزله تالش کند همانگونه که در
حوادث مشابه در سال های ( ۲۰۰۳زلزله بم با بیش از
سی هزار کشته) و ( ۲۰۱۲زلزله اهر و ورزقان با بیش از

 ۳۰۶نفر کشته) برای کمک به مردم ایران عمل کردیم.
این امر می تواند یک رویکرد مثبت در جهت گسترش
دوستی بین ملت ها در زمانی باشد که تنش بین دو
کشور افزایش یافته است».
سناتور برنی ساندرز یکی از منتقدان سرسخت
سیاستهای پرزیدنت دانلد ترامپ در برابر جمهوری
اسالمی و مدافع معامله هستهای با این رژیم (برجام)
است .او پیشتر از رییسجمهور و نمایندگان کنگره
خواسته بود تا معامله اتمی با جمهوری اسالمی را حفظ
کنند.
شایان ذکر است وزارتخارجه ایاالت متحده
نخستین نهاد دولتی آمریکا بود که بالفاصله به وقوع
زلزله در غرب ایران واکنش نشان داده و از آمادگی این
کشور برای اعزام کمکهای امدادی به مکنطقه خبر
داد .پیشتر و در زمان وقوع زلزله بم نیز دولت پرزیدنت
بوش کمکهای شایانی به آسیب دیدگان از آن حادثه
دلخراش ارائه کرده بود.

اتهام پزشک ایرانی در کانادا :تعرض جنسی به  ۹زن

ِ
وینیپگ کانادا
یک پزشک ایرانیتبار  ۵۱ساله در شهر
به اتهام تعرضی جنسی به حداقل  ۹زن توسط پلیس
دستگیر شد .دکتر امیر هوشنگ مظهریروش که به «دکتر
امیر َر ِوش» معروف بود با شکایت  ۹زن بین سنین  ۱۹تا
 ۶۹مواجه است که از سال  ۲۰۱۳تا همین ماه گذشته با
او برخورد داشتهاند.
به نوشته روزنامه های کانادایی قضیه از جایی شروع
شد که دختری  ۱۹ساله در روز  ۱۹اکتبر  2017با مراجعه
به پلیس وینیپگ علیه این پزشک ایرانی کانادایی شکایت
کرد .این دختر گفته بود دکتر روش به او «تعرض جنسی
جدی» کرده است.
پلیس مطابق معمول با انتشار بیانیه مطبوعاتی از سایر
قربانیان خواست پا پیش بگذارند و بدین ترتیب نام
هشت زن دیگر که بین  ۲۴تا  ۶۹سال دارند ،به پرونده
اضافه شد.
این  ۹زن همگی میگویند در کلینیک درمان فوری
دکتر روش در الموود ،که محلهای کارگرنشین در
وینیپگ ،پایتخت ایالت مانیتوبای کانادا است ،مورد آزار
جنسی قرار گرفتهاند .اندرو چابی ،مدیر این کلینیک با

انتشار بیانیهای کتبی گفت با پلیس همکاری میکند .این
کلینیک که «یو مدیکال سنترز» نام دارد ،فعال تعطیل شده
تا پزشک جدیدی استخدام شود.
قربانی  ۱۹سالهای که این پرونده را آغاز کرد در گفتگو
به رسانههای کانادایی (بدون افشای نامش) گفته بود« :
فکر کردم خودخواهی است اگر این اطالعات را درون
خودم حفظ کنم».
این پزشک ایرانی تبار که سابقه مقبولی نیز برخودار
است ،تا پیش از دستگیری دبیر هیات مدیره «اتحادیه
پزشکهای خانوادگی مانیتوبا» بود .این «اتحادیه» اعالم

کرد که جواز پزشکی دکتر روش لغو شده است.
ایالت مانیتوبا درست در مرکز جغرافیایی کشور پهناور
کانادا واقع شده و در نتیجه از مراکز اصلی جمعیتی در
شرق و غرب کشور دور است .همین است که این ایالت
که به مراتع پهناور و هوای سرد و سختش معروف است
به نسبت ایاالتی همچون انتاریو ،بریتیش کلمبیا و آلبرتا،
مهاجرین ایرانی کمتری جذب میکند.
طبق سرشماری سال  ۲۰۰۱تنها  ۴۶۵ایرانی در وینیپگ
زندگی میکردند و این شهر دهمین شهر ایرانینشین
کانادا بود .وجود دانشگاههای خوب و برنامههای خاص
دولت ایالتی برای جذب مهاجر باعث شد پای مهاجرین
ن شهر باز شود .در سرشماری
ایرانی نیز به تدریج به ای 
سال گذشته ،شمار ایرانیهای مانیتوبا به  ۱۸۸۵رسید که
 ۱۵۷۰نفرشان در شهر وینیپگ زندگی میکنند.
انجمن ایرانیان مانیتوبا هم تشکیل شده و از جمله
اقداماتش برگزاری جشنهای نوروز و شب یلدا و حتی
آغاز مدرسه زبان فارسی است .دو دانشگاه اصلی شهر،
دانشگاه وینیپگ و دانشگاه مانیتوبا ،هر کدام جمعیت قابل
توجه ایرانی دارند.

«پنجره اسب ها» انیمیشنی با شعر پارسی
فیلم انیمیشن  ۸۹دقیقه ای «پنجره اسب ها» خود
مکاشفه یک شاعر جوان است! این عنوانی است
که نشریه نیویورک تایمز برای نقد یک کارتون بلند
ساخته «آن ماری فلمینگ» فیلمساز کانادایی انتخاب
کرده است.
در بخش هایی از فیلم انیمیشنی پنجره اسب ها
اشعار پارسی مورد استفاده قرار گرفته و صدای
هنرمندان مشهور ایرانی تبار همچون «شهره آغداشلو»
و «امید ابطحی» در کنار «الن پیج» و «سندرا اوه» برای
دوبالژ کاراکترهای آن به گوش می رسد.
«رزی مینگ» (با دوبله سندرا اوه) قهرمان داستان
پنجره اسب ها ،دختری است که با پدر و مادر
بزرگش در ونکوور کانادا زندگی می کند و همیشه
در شوق سفر است اما هرگز برایش مقدور نبوده
است .رزی مینگ تبار چینی و ایرانی دارد .او از تاریخ
خانواده خود دور مانده زیرا مادرش فوت کرده و پدر
مدت ها پیش خانواده را رها کرده و رفته است.
رزی شعر می سراید ،اشعاری که بیشتر در وصف
پاریس شهر رویاهایش است .رزی مینگ به جشنواره
شعر در شیراز دعوت می شود تا در آنجا هنر خود
را عرضه کند؛ در ایران ،او با شاعرانی آشنا می شود
که باعث ارتقای شعرگویی و شخصیتهنری اش
می شوند .رزی در جشنواره شعر شیراز اشعاری

می شنود که در آنها شاعران تجربیات شخصی و یا
تاریخ ملی خود را ارایه می کنند .هر شعر سروده
شده ویژگی و هیجان خاص خود را داراست؛ مردی
از چین شعری درباره تظاهرات خونین دهه نود میدان
تیانانمن می سراید و شعری دیگر از قرن  ۱۳میالدی
ایران است و هیچکدام از رمانتیسیزم فرانسوی پیروی
نمی کنند ،سبکی که مورد عالقه رزی مینگ بوده
است.
منتقد نیویورک تایمز می نویسد ،اگرچه بسیاری از
شخصیت های«پنجره اسب ها»یک طرح کوبیست
پر جنب و جوش را به نمایش می گذارند اما رزی

رقصنده ترینکاراکتر صحنه است .او بایک چهره ساده
دایره ای شکل و با دو خط کوچک شیب دار برای
چشمان که آسیایی تبار بودنش را نشان می دهد توسط
آن ماریفلمینگ ،کارگردان اثر ،که خودچینی تبار است
به تصویر کشیده شده است .در ابتدا سادگی ظاهر
کاراکتررزی مینگبیننده را جذب نمی کند اما به عنوان
شخصیتی یادگیرندهدر طول داستان پنجره اسب ها
تاثیر تغییر این چهره بسیار ساده هویدا می شود.
قاب مینیمالیستی کاراکتررزی ،وزن یک تاریخ غنی و
پیچیده را جذب می کند .این تغییر و تحوالت لذت
زیادی از تماشای این فیلمانیمیشن بوجود می آورد.
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کاندیدای جدید ترامپ برای وزارت بهداشت
دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این هفته و در
حالی که در سفر آسیایی خود بود ،مطابق معمول در
توییتی اعالم کرد که الکس آزار را به عنوان نامزد
احراز پست وزارت بهداشت و خدمات انسانی این
کشور معرفی میکند.
ترامپ نوشت :خوشحالم اعالم کنم که الکس آزار را
به عنوان وزیر بعدی بهداشت و خدمات انسانی نامزد
میکنم .وی ،ستارهای برای مراقبتهای بهداشتی بهتر

و هزینه های پایینتر دارویی خواهد بود
آزار در زمان ریاست جمهوری جرج بوش پسر در
وزارت بهداشت آمریکا فعالیت داشت و سپس در
شرکت دارویی  Eli Lillyدر مقام معاون ارشد رئیس
ارتباطات و امور شرکتی به خدمت گرفته شد و سپس
مدیریت این شرکت را برعهده گرفت.
به گزارش شبکه خبری سی ان بی سی ،چنانچه
با نامزدی آقای آزار موافقت شود ،پست تام پرایس

رئیس قبلی وزارت بهداشت آمریکا را در اختیار
میگیرد.
پرایس که چندی پیش از این سمت استعفا کرد ،به
استفاده از هواپیماهای دولتی و چارتری گران متهم
شده بود.
آقای آزار هنوز درباره روند فعالیت خود در این
وزارتخانه اظهار نظری نکرده است اما کارشناسان
وی را مردی اجرایی معرفی کردهاند.
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درکانون خبر:

سه دانشجوی  UCLAموضوع گفتگوی روسای جمهور آمریکا و چین

دانالد ترامپ رئيسجمهور آمریکا در سفر خود به چین ،پیش از آن که پکن را
به مقصد ویتنام ترک کند از ژیپینگ رئيسجمهور چین درخواست نمود که در
موضوع سه دانشجوی عضو تیم بسکتبال دانشگاه  UCLAدخالت کند تا موضوع
هر چه زودتر حل شود و این دانشجویان جوان به آمریکا برای ادامه تحصیل و
زندگی بازگردند.
س دفتر مطبوعاتی کاخ سفید در یک
این موضوع را راج شاه ،جانشین رئي 
مصاحبه مطبوعاتی به آگاهی رسانهها رساند.
سه دانشجوی یاد شده دانشگاه  UCLAکه عضو تیم بسکتبال این دانشگاه
هستند در هنگام حضور در چین برای مسابقات ،متهم شدهاند که از فروشگاه
لوییویتان در نزدیک هتل محل اقامت خود ،عینک آفتابی دزدیدهاند .این سه نفر
ژالن هیل ،کودی رایلی و لیانجلو بال هستند که نفر آخر برادر بازیکن معروف لیکرز ،لونزو بال است.

دو گروه فشار دمکراتها فعال تر از همیشه در کالیفرنیا

با نزدیک شدن روزهای رایگیری برای طرح اصالح مالیاتی ارائه شده از
سوی جمهوریخواهان به مجلس نمایندگان آمریکا ،گروه فشاری که از آنها
به عنوان  Red To Blue Californiaیاد میشوند و تالش دارند  7نماینده
جمهوریخواه کالیفرنیا را در دو مسیر شکست دهند ،نخست این که آنها را به
سبب خطر از دست دادن کرسی خود ،وادار به رای منفی به الیحه اصالحی مالیات
نمایند و در مرحله دوم بتوانند به دموکراتها کمک نمایند تا در انتخابات ،2018
بر آنها پیروز شوند.
این گروه یک آگهی تبلیغاتی منفی را برای بیش از  250000نفر در مناطق
انتخاباتی این هفت نماینده فرستادهاند که « معافیت مالیاتی برای میلیاردرها
«خوانده میشود.
این هفت نفر جمهوریخواه ،جف دِن هم ،دیوید واالدائو ،استیو نایت ،اِد رویس ،نیز که  Fight Back Californiaنام دارد ،تالش دارد  30هزار نفر از دارندگان
ی والترز ،دارل آیسا و دی ناروه راباکر هستند .یک گروه فشار سیاسی دیگر خانه را زیر فشار برای رای دادند قرار دهد.
میم 

راهپیمایی بزرگ جنبش  ME TOOدر هالیوود

پس از باال گرفتن میزان شکایتهای زنان در مشاغل گوناگون نسبت به
قدرتمندان بازرگانی ،سینمایی و قانونگذاران که موجب جنبش  Me tooشد،
این گروه راهپیمایی بزرگی در روز یکشنبه از ساعت  10تا  2پس از نیمروز در
هالیوود داشت.
ِ
همزمان با این راهپیمایی ،کوین د لئون رهبر سنای کالیفرنیا که در ماه گذشته
پژوهش و بازبینی در مورد قوانین آزار و مزاحمتهای جنسی در سنای کالیفرنیا
را به عهده دو گروه مستقل حقوقی و استخدامی گذارده بود ،اعالم کرد که برای
پایان دادن به فرهنگ مزاحمت جنسی و برای پیشگیری از هر گونه چشمپوشی،
پروندههای شکایت را برای رسیدگی در اختیار گروه تحقیقاتی مستقل قرار
خواهند داد ،تا از این پس شاهد این گونه مزاحمتها در میان قانونگذاران نباشیم .تحمل صفر خواهیم رساند ،این زنانی که برای قانون گذاران کار میکنند با اعتماد
زیرا ما در این مورد ،مدارا را در مورد نقض حقوق انسانی و فردی این زنان به و اطمینان به ما خدمت میکنند و ما موظف هستیم از آنها حمایت کنیم .

قربانیان آزار جنسی در دبیرستان «مارلبرو» رضایت دادند

اخیرا سخنگوی دبیرستان مارلبرو اعالم کرد که با دو دختر دانشآموز که در
گذشته از سوی آموزگار زبان انگلیسی جوزف کوترز ،مورد آزار جنسی قرار
گرفته بودند به توافق رسیدهاست.
این دبیرستان که تنها دبیرستان دخترانه در ناحیه هانکوک پارک است ،میزان توافق
و خسارات را محرمانه اعالم کرده است .یکی از این دختران چلسی بورکِت نام
دارد که در دوران نوجوانی مورد تعرض جنسی قرار گرفته بود و در درخواست
خود اعالم نموده که اولیای دبیرستان در محافظت از او ،کوتاهی کردهاند.
دختر شاکی دوم اجازه نداده است نام او فاش شود.

نظر سنجی لسآنجلس تایمز :محبوبیت ترامپ 30درصد

با گذشت یکسال از انتخاب دانالد ترامپ به عنوان رئیسجمهور آمریکا،
نظرسنجی مشترک دانشگاه  USCو لسآنجلستایمز نشان میدهد که  53درصد
مردم کالیفرنیا از نمایندگان خود در کنگره میخواهند که با دانالد ترامپ همکاری
نکنند و علت آن را سیاستهای او علیه مهاجران ،بیمهدرمانی و دیگر سیاستهای
داخلی او میدانند.
از میان  47درصدی که مشکلی با همکاری نمایندگان کنگره با دانالد ترامپ
ندارند ،تنها  22درصد او را به طور قوی تأیید مینمایند.
در این نظرسنجی ،بیشترین شدت برخورد علیه دانالد ترامپ از سوی افراد
جوان و از فرهنگها و نژادهای گوناگون بود .در مورد افراد باالی  45سال در
زمینه مهاجرت و دیگر مسائل باور بر این است که همکاری با ترامپ از سوی بر این است که او در این مدت کاری برای افزایش محبوبیت خود نکرده است.
نمایندگان میتواند نتیجه مثبت بدهد.
نظرسنجی از میان  1504نفر انجام شده است که 1296نفر آنان ثبتنام شدگان
گرچه محبوبیت دانالد ترامپ در این نظرسنجی  30درصد بوده است لیکن باور برای رای در کالیفرنیا هستند.

تالش دادستانی کالیفرنیا برای حمایت از ضد بارداری

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

حاویر بسرا ،دادستان کل کالیفرنیا با یک دادخواست عمومی ،از قاضی فدرال
درخواست کرد که مقررات دولت فدرال را در زمینه محدودیت قرص ضدبارداری
و دیگر امکانات ضدبارداری برای زنان را متوقف کند.
حاویر بسرا در دادخواست خود اعالم کرده است که تصمیم برای کنترل بارداری
و سالمت زنان ،تنها در دست زنان است و با مشاوره با پزشکان انجام میشود نه
از سوی کارفرما و نه از سوی سیاستمداران.
حاویر بسرا افزون بر این دادخواست عمومی ،در ماه اکتبر نیز دادخواست رسمی
و شکایت علیه دولت فدرال در این زمینه را زیر عنوان تبعیض طرح کرده است.
حاویر بسرا میگوید کارفرما نمیتواند براساس ماده یک متمم قانون اساسی
آمریکا مبنی بر آزادی بیان و عقیده ،موضوع مذهبی باور نداشتن به پیشگیری
از بارداری را دلیلی برای ندادن امکان استفاده از داروی ضدبارداری مطرح کنند.

الیحه  1.5میلیارد دالری تاسیس بیمارستان های کودکان
اتحادیه بیمارستانهای کودکان در کالیفرنیا ،الیحهای را نوشته که در سال 2018
به رای عمومی گذاشته خواهد شد.
به موجب این الیحه در صورتی که تصویب شود ،اوراق قرضه به مبلغ 1/5
میلیارد دالر را منتشر خواهند کرد تا بودجهای برای بیمارستانهای دانشگاهی در
نظر گرفته شود تا هر کدام بخش ویژه تخصصی برای کودکان را راهاندازی و اداره
کنند و این از سوی موسسات غیرانتفاعی هدایت خواهد شد.
برای این که این الیحه در سال  2018به رای گذاشته شود نیاز به گردآوری
امضای کافی خواهند داشت تا همانند الیحه  4میلیارد دالری اوراق قرضه برای
آب و پارکها و الیحه  4میلیارد دالری اوراق قرضه برای ساخت خانههای ویژه
در مناطق کم درآمد به رای گذاشته شود.
از سوی دیگر عدم پوشش بیمه مناسب برای استفاده عمومی از امکانات پزشکی
تخصصی و دانشگاهی خصوصا در مناطق کم درآمد چالشی جدی در راه ایجاد
این روند محسوب می شود و ممکن است از اشتیاق خریداران چنین اوراق
قرضهای بکاهد.
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پلیس پرونده آزارهای چنسی  Corey Feldmanپیگیری نمیکند

پلیس لسآنجلس اعالم کرد به سبب به سر آمدن دوران قانونی پیگیری پرونده
کوری فلدمن هنرپیشه هالیوود در مورد کودک آزاری و آزار سکسی ،آن را
ُ
پیگیری نخواهند کرد .پلیس لسآنجلس و کارآگاهان این اداره همواره پیگیر این
گونه پروندهها در دوره قانونی آن هستند.
کوری فلدمن که در حال گردآوری کمک مالی برا تهیه فیلم در زمینه آزار جنسی
ُ
و جسمی کودکان است و با حضور در برنامه  DR OZو Today show
موضوع آسیب خود را در دوران کودکی و نوجوانی در زمینههای رابطه جنسی و
آزار کودکان از سوی دیگران نسبت به خودش مطرح کرده است این موضوع که
به  20تا  25سال پیش مربوط میشود قابل پیگیری از سوی پلیس نیست لیکن
مطرح شدن آن اگر بتواند به نیاز  10میلیون دالری ساخت فیلم پاسخ دهد زمینهای
برای مبارزه با کودک آزاری جنسی خواهد شد.

آمارها میگویند کهفرماندار بعدیکالیفرنیاکیست
نظرسنجی مشترک دانشگاه  USCو روزنامه لسآنجلس تامیز در کالیفرنیا برای
انتخابات فرمانداری کالیفرنیا در سال  2018نشان میدهد که گوین نیوسام معاون
فرماندار کالیفرنیا پیشتاز است و از رقیب دموکرات خود آنتونیو ویرا راگوسا به
میزان  10درصد پیشی دارد .این نظرسنجی که در فاصله  27اکتبر تا  6نوامبر 2017
بر روی  1296نفر از ثبتنام شدگان برای انتخابات به صورت آنالین انجام شده
است نشان میدهد که رقابت اصلی در بین دموکراتها روی دو نفری است که
یکی تمایل به چپ دارد و دیگری در مرکز قرار دارد.
گوین نیوسام برای انتخابات مقدماتی که در ماه جون برگزار میشود از رای 31
درصد برخوردار است و آنتونیو ویراراگوسا در  21درصد قرار دارد و بین دو
کاندیدای جمهوریخواه اَلِن تراویس در  15درصد و جان کاکس در  11درصد
قرار دارد و جان چیانگ دموکرات در نزدیکی  12درصد شانه به شانه جان کاکس
قرار گرفته است.

با این نظرسنجی انتخابات ماه جون به دور دوم در ماه نوامبر خواهد کشید.

تاخیر شش ماهه در تکمیل پروژه مترو
مقامات اداره راه و ترابری کانتی لسآنجلس اعالم کردند که به سبب مشکالت
مالی و مشکالت فنی ،پروژه اتصال سه خط متروی لسآنجلس که قرار بود در
سال 2020به پایان برسد ،با شش ماه تاخیر در سال  2021آماده بهرهبرداری خواهد
شد و ممکن است تا یکسال تاخیر نیز برسد لیکن این دیرکرد ،بودجه  830میلیون
دالری از سوی دولت فدرال را با خطر روبرو نخواهد کرد.
گری بیکر مدیر پروژه گفت ما هنوز  4سال دیگر برای پروژه پیشروی خود
داریم و مشکالت فنی زیرزمینی در داون تاون لسآنجلس ،مانند لولهها و
کانالهای زیرزمینی قدیمی مشکل اساسی ما است در زمینه بودجه ،هزینهها به
سبب مشکالت فنی ،افزایش یافته است و بخش اتصال متروها از بودجه پیشین
با نیاز افزایش  28درصد به  1/75میلیارد دالر پیشبینی رسیده است این پروژه
با خط اتصال محلی به گستره  1/9مایل چند خط اصلی مترو لسآنجلس را به
گونهای به هم پیوند میدهد که  17000مسافر روزانه به راحتی و در زمان  20دقیقه به مقصد خود برسند.

واکسیناسیون پلیس لسآنجلس در مقابله با هپاتیت

پس از انتشار گزارش اتحادیه پلیسهای لسآنجلس مبنی بر ابتالی یکی از
مامورانی که در داون تاون لسآنجلس در منطقه بیخانمانها فعالیت دارد به
بیماری هپاتیت ،شورای هئيت مدیره ناظران کانتی لسآنجلس تصویب کرد که
نیروهای انتظامی در لسآنجلس به طور رایگان پیش از هر فرد دیگری ،علیه
بیماری هپاتیت واکسینه شوند.
درخواست واکسینه شدن بیش از  1000نفر از افراد پلیس از سوی کاترین برگر
و جنیسهان به هئيت مدیره ناظران کانتی لوسانلجلس ،ارائه و به تصویب رسیده
است .گرچه اتحادیه پلیسهای لسآنجلس  9800عضو دارد لیکن اولویت با
 1000افسری است که همواره در معرض این بیماری در داون تاون لسآنجلس
در برخورد با بیخانمانهایی هستند که در پیادهروهای خیابانهای لسآنجلس
مسکن گزیدهاند.

سناتور کالیفرنیایی بار دیگر به جنگ اسلحه رفت

دایان فاین استاین ،بار دیگر الیحه ممنوعیت فروش و مالکیت سالحهای مرگبار
همانند سالحهای نظامی را به سنای آمریکا ارائه کرد .او این الیحه را پس از دو
فاجعه مرگبار تیراندازی در آمریکا که آخرین آن در تگزاس  26کشته به جای
گذاشت ،به مجلس ارائه کرد و میداند که با سنای آمریکا که در کنترل اکثریت
جمهوریخواهان است ،شانس تصویب این الیحه وجود ندارد ،لیکن آن را با
همراهی سناتور کامال هریس و  22سناتور دموکرات در دستور کار مجلس قرار
داده است.
این الیحه تقاضای ممنوعیت فروش و مالکیت سالحی همچون  15 – ARرا
دارد که در تیراندازی مرگبار تگزاس مورد استفاده قرار گرفته است در این الیحه
به  205سالح مرگبار نظامی اشاره شده است و ممنوعیت را شامل واردات ،توزیع،
فروش و مالکیت مینماید .سناتور فاین استاین خطاب به کسانی که میگویند
حاال وقت ارائه این الیحه نیست ،گفت درست میگویید ،ما باید آن را  13سال پیش تصویب میکردیم.

کمک یک میلیون دالری یک ایرانی به دانشگاه UCLA
دانشگاه  UCLAاعالم کرد که یک میلیون دالر از سوی االهه امیدیار میرجاللی
بنیانگذار انستیتوی میراث فرهنگی روشن ،برای گسترش بخش پسا دکترای زبان
فارسی دریافت کرده است .انستیتوی میراث فرهنگی روشن ،از بنیادهای غیرانتفاعی
است که در سال  2000بنیاد شده است و تالش دارد در راستای گسترش آموزش
زبان پارسی و فرهنگ ایران زمین بخشهای مطالعات ایرانشناسی دانشگاهها
یاری کند .دیوید شابِرگ ،رئيس دانشکده علوم انسانی دانشگاه  ،UCLAضمن
سپاسگزاری از انستیتوی میراث فرهنگی روشن ،اعالم کرد که این کمکهای
مالی ،یاری خواهد کرد که دانشگاه بتواند عالیترین استادان و پژوهشگران را برای
بخش پسا دکترای زبان فارسی به خدمت بگیرد.
این هدیه مالی بخشی از  4/2میلیارد دالری است که دانشگاه  UCLAقرار است
یکصدمین سال بنیاد خود در سال  2019گردآوری نماید.

تحقیقات فدرال درباره نشت نفت در اکو پارک لسآنجلس

تیم تحقیقاتی ایالتی و فدرال در لسآنجلس برای یافتن آسیبهای وارده به منطقه
اکوپارک لسآنجلس در زمینه نشت نفت و گاز وارد عمل شدند پس از یافته شدن
بیش از  200کیسه پالستیکی که پر از زبالههای آغشته به نفت خام بود ،نشانههای
نشت نفت از چاه های نفت در اکوپارک موضوع تحقیق سازمانهای شهرداری،
کانتی و ایالتی و فدرال برای یافتن علت و منشا این کیسههای پالستیک نفتی شد.
اداره آتشنشانی نشان میدهد که در بازدیدهای خود در ماه اکتبر ،دوبار این
چاههای نفت را به سبب تخلف جریمه کردهاند.
تحقیقات دو موسسه مستقل نشان میدهد که نفت این چاهها در خاک روان شده

و این کیسهها ،دربرگیرنده پس ماندههای آلوده خاک و نفت بوده است و صاحب
چاه نفت آنها را در منطقه رها کرده است.
این چاه که در شماره  413خیابان فیرمین است در کنار یک دبیرستان قرار دارد.
گزارشهای ایالت کالیفرنیا نشان میدهد که این چاه در سال  ،2016تنها 491
بشکه نفت تولید داشته و برای سال  2017تولیدی گزارش نشده است.
کارشناسان میگویند گرچه آلودگی ،نفت به منطقه زیان وارد نکرده ،لیکن بوی
گاز و نفت این چاه برای مردم قابل تحمل نیست .به ویژه این که در کنار یک
دبیرستان است.

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
 17تا  23نوامبر( 26آبان تا  2آذر)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
سه شنبه  30آذر 21/نوامبر

 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
جمعه  26آبان 17/نوامبر
که
بازیگر
و
هنرمند
همایون
عبدالعلی
درگذشت
 1344خورشيدى (  1965ميالدى)
 1321خورشيدى (  1942ميالدى)
معروفترین رل وی «سرکار استوار» در رادیو به درگذشت روح اهلل خالقى  -موسيقيدان
خواند
بار
اولین
برای
را
آوازی
بعدازظهر»
«نیم
نام
زادروز محمدعلى همايون كاتوزيان ،نويسنده و
آثار روح اهلل خالقى در شركت كتاب موجود
مورخ و استاد دانشگاه اكسفورد
که به آواز کوچه باغی معروف شد .از نقشهای است
بود.
تهران»
الت
«چهار
نمایش
او
دیگر
 1329خورشيدى (  1950ميالدى)
 1394خورشیدی ( 2015میالدی
زادروز شمس لنگرودى ،شاعر و پژوهشگر
درگذشت رضا سجادی اولین گوینده و دوبلور
صدا و سیما در سن  95سالگی .او حدود  75سال
فعالیت هنری را در کارنامه هنری خود دارد .وی
متولد  1299در شهر مشهد بود.

چهارشنبه  1آذر 22/نوامبر

 1343خورشيدى (  1964ميالدى)
لغو رواديد بين ايران و كشورهاى هلند ،بلژيك
و لوكزامبورگ
 1347خورشيدى (  1968ميالدى)
درگذشت استاد پورداود  -محقق و ايرانشناس

 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
نيكو خردمند بازيگر پيشكسوت سينما در سن
 77سالگى در ايران درگذشت

شنبه  27آبان 18/نوامبر
 1315خورشیدی ( 1936میالدی)
زاد روز طاهره صفارزاده ،شاعر
 1347خورشیدی ( 1968میالدی)
درگذشت عباس فرات  -شاعر
 1366خورشیدی ( 1987میالدی)
درگذشت مظفر بقایی ،نماینده مجلس شورای
ملی و از بنیانگذاران جبهه ملی

 1377خورشیدی ( 1998میالدی)
درگذشت محمود پاینده ،شاعر گیلک سرا ،مردم
شناس و فرهنگ دوست

 1306خورشيدى (  1927ميالدى)
زادروز بيژن جاللى ،شاعر
یکشنبه  28آبان 19/نوامبر
 1334خورشيدى (  1955ميالدى)
دستگيرى سيدمجتبى نواب صفوى و كليه
 1341خورشيدى (  1962ميالدى)
اعضاى فداييان اسالم
زادروز اردشير كامكار ،نوازنده كمانچه
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
زادروز ايرج بسطامى ،خواننده موسيقى سنتى
آثار ايرج بسطامى در شركت كتاب موجود است
 1338خورشيدى (  1959ميالدى)
انجام مراسم نامزدى محمدرضا شاه پهلوى و
فرح ديبا
 1354خورشيدى (  1975ميالدى)
صدور نفت ايران روزانه  550هزار بشكه
افزايش يافت
 1377خورشيدى (  1998ميالدى)
قتل دكتر مجيد شريف ،نويسنده ،مترجم ،و فعال  1377خورشيدى (  1998ميالدى)
ترور پروانه فروهر (اسكندرى) و داريوش
سياسى (از سرى قتلهاى زنجيرهاى)
فروهر ،فعاالن سياسى توسط مأموران وزارت
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت تيمسار سرلشكر منصور مزين ،در رژيم اسالمى
كتاب قتل فروهرها به همت حزب مرز پرگهر
سن  106سالگى در شمال كاليفرنيا.
وى از بانيان ارتش جديد و آخرين رجل از ازانتشارات شركت كتاب
دوران قاجار بود كه با سه پادشاه ازنزديك كار
پنجشنبه  2آذر 23/نوامبر
كرده بود.
 1302خورشيدى (  1923ميالدى)
زادروز جالل آل احمد ،قصه نويس
دوشنبه  29آبان 20/نوامبر
آثار جالل آل احمد در شركت كتاب موجود
 1314خورشيدى (  1935ميالدى)
درگذشت حسن پيرنيا (مشيرالدوله)  -است
 1305خورشيدى (  1926ميالدى)
سياستمدار ،عالم و اديب
كتاب تاريخ ايران باستان ،تاليف مشيرالدوله درگذشت درويش خان از بنيانگذاران موسيقى
نوين ايران بر اثر حادثه رانندگى
درشركت كتاب موجود است
 1307خورشيدى (  1928ميالدى)
 1319خورشيدى (  1940ميالدى)
زادروز ويگن دردريان ،خواننده موسيقى پاپ
زادروز محمدعلى سپانلو ،شاعر و پژوهشگر
آثار محمدعلى سپانلو در شركت كتاب موجود و بازيگر
آثار ويگن در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته
است
به شركت كتاب موجودند
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
زادروز شهرام صولتى ،خوانند هى موسيقى پاپ  1312خورشيدى (  1933ميالدى)
زادروز على شريعتى ،نويسنده و متفكر مذهبى .
 1356خورشيدى (  1978ميالدى)
زادروز مريم حيدرزاده ،نويسنده ،شاعر و ترانه  1305خورشيدى (  1926ميالدى)
درگذشت غالمحسين درويش (درويش خان)،
سرا
استاد تار و سه تار
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
درگذشت منوچهر آتشى شاعر ،بر اثر جراحى  1335خورشيدى (  1956ميالدى)
كليه وبيمارى قلبى در بيمارستان سينا در تهران .انتشار نخستين شماره مجله «نمايش»
مجموعه شعرهاى او آهنگ ديگر ،آواز خاك 1336 ،خورشيدى (  1957ميالدى)
ديدار در فلق ،وصف گل سورى ،گندم و گيالس ،تشكيل نيروى مقاومت ملى در شيراز
زيباتر از شكل قديم جهان ،چه تلخ است اين  1364خورشيدى (  1985ميالدى)
درگذشت غالمحسين ساعدى ،قصه و
سيب ،حادثه در بامداد ...،
كتاب مجموعه آثار منوچهر آتشى در شركت نمايشنامهنويس در پاريس
آثار غالمحسين ساعدى در شركت كتاب
كتاب موجود است
موجود است

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول :زمین لرزه مهیبی به بزرگی  ۷/۳ریشتر
غرب ایران را لرزاند و صدها کشته و هزاران زخمی
برجای گذاشت!
ستون حکایات بازار بین الخبرین ،نگاهی طنزآلود
به اخبار هفتگی ایران است اما در هنگامی که مام
میهن ،ایران عزیز ،عزادار قربانیان و نگران مجروحان
و مصیبت زدگان زلزله دهشتناک کرمانشاهان است،
شهروند ایرانشهر نیز در کنار سایر هموطنان گرامی،
فقدان درگذشتگان را از صمیم قلب تسلیت گفته و
برای بازماندگان شکیبایی و برای مصدومان تندرستی
عاجل آرزومند است.

خبر دوم :سلیمان محبی مدیرکل آموزش و پرورش
استان کرمانشاه گفت ،بیشترین آمار تخریب مدارس
در شهرستان سرپل ذهاب است و از  ۲۰تا ۱۰۰
درصد شاهد تخریب مدارس هستیم .در شهرستان
سرپل ذهاب در بخش شهری و روستایی در مجموع
حدود  ۵۰درصد مدارس قابل استفاده نیستند.
اصوال در کشور ما برخالف دیگر ممالک دنیا بدبخت
ترین و پست ترین بخش مملکت ،آموزش و پرورشه.
از حقوق معلما و امکانات درب داغون برای دانش
آموزا گرفته تا حتی ساختمون فکسنی مدارس و ایمنی
اونا که دیگه اگه شهرستان و روستاهای دورافتاده باشه
که دیگه اصن حرفشم نزن .یه وقتایی آدم فک میکنه

شاید اصن تو جمهوری اسالمی ،آموزش و پرورش یه
چیز اضافه است و اگه نباشه حضرات علما و فضال
بیشتر راضین؛ البت شایدم همینطوره چون اگه سواد
و آگاهی نباشه کار برادرا برای سواری کشیدن از مردم
راحت تره .خالصه تو این حادثه زلزله اخیر کرمونشاه
هم ثابت شد که اگه آجر دیوار مدارس رو با تف
میچسبوندن و بعضی از آقایون مسئول رو جای تیرآهن
الی جرز میذاشتن ،جلوی زلزله مقاومتر بود ،هرچند
که بیشتر مدیرها و مسئوالی مملکت بدرد الی جرز
هم نمی خورن.

خبر سوم :وبگاه دولت بهار وابسته به محمود
احمدی نژاد اعالم کرد« ،اسفندیار رحیم مشایی» از
چهره های نزدیک به رییس جمهور سابق ،به اتهام
«توهین به رهبری ،تبلیغ علیه نظام ،تصرف غیرقانونی
در اموال دولتی ،توهین به مسئوالن نظام و نشر
اکاذیب» به دادسرا احضار شده است.
اوه اوه اوه ،اسم این یارو مشایی که میاد مو به تن
شهروند ایرانشهر سیخ میشه! المصب قیافش درست
مثه روباه میمومنه ،آدم فک میکنه هفت جد و آبادش
حرومزاده بودن .ببین دیگه این چه چیز بدیه که قوه
قضاییه می خواد ببرش دادگاه .البت ایشون هم چند
وقت پیش درباره دستگیری و بازداشت بقایی گفته
بود« :اینا (قوه قضاییه) دارن با دم شیر بازی میکنن!»،

حاال قوه قضاییه نشون داد که نه تنها با دم شیر میتونه
بازی کنه بلکه وقتی رحیم مشایی رو میخوان کله کنن،
احتماال آقای مم صادق الریجانی و شرکا میخوان با
جاهای دیگه شیر هم بازی کنن ،انگار نه انگار که
مشایی و احمدی نژاد کلی آتو از این و اون دارن و
ممکنه یهویی همه پته پوته آقایون بخصوص حضرت
«آقا» و شازده پسرش حاج آقا مجتبی رو بریزن رو
داریه!
خبر چهارم :علی اکبر والیتی ،رئیس هیات موسس
دانشگاه آزاد در ابالغی به سرپرست دانشگاه آزاد
استان مرکزی (واحد اراک) دستور داد تا استاد
دانشگاهی را که متهم به توهین به مقدسات شناخته
شده را ظرف  ۲۴ساعت آینده از دانشگاه اخراج
کند .نمونه برخی از جمالت این استاد عبارتند از:
«در اسالم حجاب نداریم ،حجاب را شیعه آورده
است .اگر پوشش و حجاب میتوانست جلوی این
فسادها را بگیرد که این همه بزهکاری و مشکالت
جنسی نداشتیم».
کاش آقای والیتی جملههای این استاد عزیز رو
منتشر نمیکرد چون اونوقت راحت تر میشد اخراج
ایشون رو توجیه کرد اما االن همه میگن حرف راست
که گریه نداره باالم جان .وقتی نمیتونین جواب بدین
چرا جنبه دو کلوم حرف حسابو ندارین؟
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نیازمندیهای ایرانشهر گرهگشای نیاز هر ایرانی

بخ

ش جویای کار و
هماتاقی برای متقا

818-9 08 08 08

نیازمندی های ایرانشهر

ضیان رایگان است

CLASSIFIED

آموزش

 Education 1100رقص ،موسیقی ،نقاشی ...

کار

6100

Job

اتومبیل

 Automobile 2100تعمیر ،صافکاری ،فروش... ،

کاال

6500

Goods

کسب و کار

 Business 6700خرید ،فروش... ،

اطالعیهها

 Notifications 2500اجتماعی ،حقوقی ،خصوصی... ،

مواد غذایی 7100

امالک  Properties Rental 2800اجاره ،خرید ،فروش... ،

حراج

3100

خدمات

4100

آموزش زبان فارسی

فکوري ،ماوا

الدن کالب

اجتماعی

آموزش بدنسازی

(310) 962-7010

آموزش رانندگی

(818) 996-2945
(213) 388 0989
آموزش کامپیوتر

آمورزشگاه ارت

Los Angeles Ort College

(323) 966-5444
(818) 382-6000
www.laort.edu

رنجبر ،امير

(818) 282-3918

اتومبیل

Automobile 2100

صافکاری

آدامز کوليژن کلينيک

(323) 936-3636

جرمن تک

(818) 625-8887
(818) 264-0777

(818) 616-3091

حقوقی

کانون وکالی رسمی ايرانی در آمريکا

Time: 6:00 pm - 9:00 pm
Location: Beverly Hills Public Library
444 North Rexford Drive
Beverly Hills, CA 90210
Cost: IALA Members : $55.00
Non-Members : $65.00
Parking: FREE after 5PM.
Dinner and Drinks: Will be provided.
Seating is LIMITED.

امالک

2800

Rental

خرید  -فروش

آقايی ،خسرو Extar Co

(310) 315-9622

امينی ،دانی

(818) 765-5300

 CBSautobody.comخسروي ،علي
ميد ولي آتو کوليژن سنتر

 (818) 996-1466شیمی ،نوشین
فرزان ،ژانت

ExtarCo.com

(818) 986-3900
(818) 462-7700
(818) 342-9084
(310) 274-3445
(310) 967-9530
(310) 498-1090

(310) 445-5333
(310) 445-3999
JanetFarzan.com
 (213) 216-8282 Cellکاکاوند (پورنگ) مینا
(949) 552-6060
(949) 202-7484 Cell
خرید و فروش

آناهايم مرسدس بنز
رامين آرين
مکس توحيديان
ماش نوذری

(714) 777 7560
(310) 386 0300Cell

مفید ،اردوان

منیفی ،ویدا

(310) 475-2122

(310) 948-6071
(949) 223-7214
(818) 705-7653
VidaMonify.com

 AnaheimMercedes.comمیکاییل ،بهروز
(310) 617-6272
دان تان ال ای موتورز
MichaelMikail@aol.com
نيک والدت

(213) 748-8951

اجاره

 dtlamotors.comيک اتاق خواب مبله با تمامی امکانات در يک
در يک منزل زيبای  5خوابه برای اجاره
تعمیرگاه
ماهيانه هزاردالر

بخشی شوران
سي بي اس اتو

(323) 651-0414
(818) 765-5300

لوازم یدکی

کليفرنياآتورکينگCaliforniaAutowrcking

(818) 768-7604

AllAutoPartsFinders.com

)Accounting Services(Enrolled Agent

ناوی ،فریدون

مشاور مالی و مالیاتی
متخصص و مدافع حقوق مالیاتی شما
در امور آدیتAudit
مشاور مالیاتی متخصص در امور
خرید و فروش امالک و مستغالت

(818) 300-7226

اتاق و گست هاوس هميشه برای اجاره
موجود است حتی بطور موقت

(310) 867-1770

9100

www.consultax.com
info@consultax.com

حقوقی

shahrzadtours@yahoo.com

کاشاني همایونفر ،مهشید

(310) 666-6816

بهاران ،شبنم  -پارس

(818) 774-1414
(818) 201-0500

Art

مواد غذایی

عمده فروشی ،سوپرمارکت... ، ،

چاپ چاپ

خوشنویسی ،نقاشی ،رقص...

(818) 884-0054
(818) 776-8833

صدف ،شرکت مواد غذائي

(323) 234-6666

سبالن

(480) 319-5411

اس جي اس

سوپرمارکت

Food 7100

عمده فروشی

(310) 207-6500

Specialty
!MCLE Event
 We all need those specialty MCLEفرشي ،دکتر آلن
units! At this event, you
(818) 666-3183
will have the opportunity to get
www.casedismissed.us
your necessary units for
مسافرتی
Elimination of Bias and
! Competency in one nightآژانس مسافرتی شهرزاد
When: Thursday, November 30,
(310) 477-9400
2017

سي بي اس اتو بادي شاپ

يوروپين کوليژن کلينيک

خدمات Sevices 4100
حسابدار

مرکز برابری پارس
741-0085
) (310جهت ياری رساندن به پناهندگان و هم
mfakoori7@gmail.com
ميهنان تازه وارد

wwwladanfitnessclub.com
ladanshow@yahoo.com

پارس

هنر

 Sevicesپزشکی ،حقوقی ،مسافرتی...

آموزش  Education 1100اطالعیهها

خرید ،فروش... ،

وسایل ارتباط  Equipments 8100پیجر ،تلفن... ،

 Saleدولتی ،شخصی ،وام ...

Notifications 2500

Food

استخدام و جویای کار ،آژانس های کاریابی ...

(213) 593-1200

آبعلي ،ماست و دوغ و لبنيات

کي يو مارکت و پرودوس

(818) 345-4251
(818) 758-9995

shopQmarket.com

وودلند هيلز مارکت

(818) 999-4477

هنر

9100
خوشنویسی

خوشنويسی کامپيوتری شرکت کتاب

(818)409-0117
سوپرمارکت
حيدري ،مصطفي

ايالت مارکت

(310) 659-7070
)(310) 659-3528(Super
)310-659-9253 (Fish
)310-659-9250(Meat

سوپر شايان

(818) 999-4477

Art

(310) 477-7477
(800) 367-4726

(714) 871-8234

نیازمندیهای ایرانشهر
پاسخگوی نیازهای
تبلیغاتی شما
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روی میز تحریریه:

«آرای نویسندگان مقاالت منتشر شده در ایرانشهر الزاما دیدگاه این نشریه نیست»

از ما مپرس حاصل مرگ و حیات را

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

زلزله و صورت های تلخ و ندرتا شیرین آن  ،مینیاتوری
از حیات است .گاه شیرین ،مثل چهره معصومانه کودکی
که بی خبر از همه جا و در همهمه آوار و آهن ،پاهای
کوچک خود را وارد حباب زندگی کرده و با خود شعف
و شادمانی را یکجا به این روزهای تلخ هبه کرده است،

تلخ ،مثل کودکی که باز بیخبر از همه جا ،رحل از حیات
برچیده است و به مشاطه عفریت مرگ ،پلکها چنان
برهم افتادهاند که گویی «نیستی» ،از همان روز نخست،
نشان خود را بر ناصیه کودکانهاش جبارانه داغ زده است.
یکی میآید .یکی میرود .بزرگترین پرسش بشر هماره
این بوده است که این آمدن و رفتن ،تقابل شیرینی و
تلخی است یا امتزاجی است که زندگی را به تعلیق
میکشاند و بودن را مغتنم میسازد؟ این آمدن و رفتن،
تقدیر محتوم دنیایی است که در «احسن تقویم «آفریده
شده یا اتفاق مشئوم دنیای بیسرانجامی که جز تباهی و
ِ
سعادت «بودن» و آن شاهینِ
فساد نمیشناسد؟ این ُهمای
اجل «رفتن» ،شاهین به تعادل رسیده میزان زندگی است
یا دوزخ ناگزیر بشریت ،در زمین تیپا خورده؟
این دوگانه آمدن و رفتن ،دو مسیر جدای از هماند یا
هر دو افسون و افسانه زندگی یکی به وصل و یکی به
فصل؟
بشر به هزارهها این را از خود پرسیده و جواب نگرفته،

آدمی به هزارهها گریسته و خندیده ،ترسیده و اطمینان
یافته ،زاده شده و دفن شده ،ساخته و ویران شده .آدمی
به سالیان دور پرسیده و بی پاسخ ،هزارباره ،تن به مغاک
سپرده و گونه به خاک سپرده با این حال اما دریغ از یک
پاسخ که گرمای زیر خاکستر این پرسش بزرگ را به دود
چشم سوز آدمی تبدیل نکند:
از ما مپرس حاصل مرگ و حیات را
در زندگی ،به خواب و به مردن ،فسانهایم
صائب

پاسخ واردهبهمقالهمتاخرنیلوفرمنصوریدردفاعازمیرحسینموسوی:

بیژنخلیلی:

همه حقیقت را باید دید و نه تنها نام او را

مقاله هفته گذشته خانم نیلوفر منصوری آتش زیر
خاکستر در گلو خفته بسیاری از خوانندگان محترم
ایرانشهر را به مانند آتشفشانی منفجر کرد تا آنجا که من
تصمیم گرفتم پاسخ را خود بنویسم ولی دوست نازنینی
که از خوانندگان پر و پا قرص ایرانشهر است از من
خواست که او پاسخ را تهیه کند به شرطی که نام خود
را بر این نوشته پنهان نگه دارد و من نیز پذیرفتم که
این مقاله را بدون آن که نام نویسنده را بر آن قرار دهم
منتشر کنیم و همه مسولیتهایش را نیز شخصا بپذیرم.
هر چند الزم دیدم چند نکته را به این مقاله در پاسخ
خانم منصوری اضافه کنم.
 -1من نیز به مانند این دوست نازنین از خوانندگان
همیشگی قلم مسحور کننده خانم منصوری هستم.
 -2میر حسین موسوی دوران سیاه دهه نخست انقالب
را نه در همان سالها بلکه پیش و پس از انتخابات 1388
«دوران طالیی امام» میداند.
 -3میرحسین موسوی در همه سرکوبها و کشتارهای
دهه نخست انقالب از اقلیتهای قومی ،اقلیت های
دینی ،زندانیان عقیدتی و سیاسی مسئولیت مشترک با
رهبر انقالب یعنی خمینی و اعضای دولت و سپاه و...
را بر اساس پروتکلهای دادگاه نورنبرگ در محاکمه
ماموران نازی بر عهده دارد (دادگاه نورنبرگ دفاع برخی
از مسئولین را در مامور و معذور بودن جنایتکاران
نپذیرفت و همه آنها را به جنایت علیه بشریت متهم و
محکوم کرد).
با این توضیح خواننده پاسخ یک خواننده فهیم به
مقالهای به قلم یکی از بهترین نویسندگان ایرانشهر باشیم:
***
در شماره گذشته آن نشریه وزین و زیر عنوان

«جوانیام را برای نام او قمار میکنم» مقالهای به قلم
نویسنده محترم خانم نیلوفر منصوری منتشر شد که جا
دارد تا طی نوشتار کوتاه ذیل در خصوص واکاوی برخی
از سطور آن با خوانندگان نشریه شما همراه شوم.
به دلیل آنکه در خالل سال ماضی خواننده آثار دیگر
نویسنده مقاله مذکور بودهام به دیدگاه وی که به روشنی
لیبرالیستی میانهرو با روحیه دمکرات و ظلم ستیز است
آشنایی یافتهام و از نثر شیوا و گاه شعرگونه او نیز لذت
بردهام .اما این تعریف از نویسنده را به این دلیل ارائه
کردم تا بگویم نقطه ضعف وی نیز از همین حسن او
سرچشمه گرفته است.
نویسنده محترم در مقاله پیشین لب به تمجید کسی
گشوده بود که در مقام یکی از مهمترین مهرههای دولت
برآمده از انقالب  1357و در پی تسویهحسابهای
خونین پس از آن زمام امور مملکت را به دست گرفت
و برای دورهای دست کم  8ساله از سال  1360تا 1368
مهمترین رکن اداری کشور (نخستوزیری) را به عهده
داشت .با این حال ،نویسنده تنها به برههای از زندگی
این مرد پرداختهاست که پس از  20سال کناره نشینی
در سال  1388وارد کارزار انتخاباتی جمهوری اسالمی
شد و در همان حلقه تنگ و غیر دمکراتیک انتخاباتی،
رهبر رژیم تصمیم گرفت تا با قربانی کردن او کسی را
که نظرش به او نزدیک تر بود به عنوان رییس جمهور
در جای خود ابقا کند .بله میرحسین موسوی مظلوم
ماجرای انتخابات  1388بود و نویسنده به یمن این
مظلومیت و ایستادگی او در مقام حقی که از وی و رای
دهندگان زایل شد به عنوان کسی که در آن انتخابات از
رای دهندگان به میرحسین موسوی بوده است به دفاع
از او پرداخته است.
اما باید توجه داشت که نگاه به میر حسن موسوی در

سال  1388و در مقابل احمدینژاد و دل بستن مردم به
او اگرچه چنین دلبستگی از اساس غلط است (چنانچه
دوبار انتخاب روحانی و دلبستن بخشی از مردم به او
نشان داد) نباید مانع شود تا ما او را در خالل سالهای
دهه  1360نبینیم و ندانیم او چه کرده است.
اما نویسنده محترم باز چالش دیگری را پیش می کشد
و سخنی به میان میآورد که اگرچه در قاب امروز قابل
رویت است اما همه حقیقت نیست .او روایت منتقد
میرحسین موسوی را منتسب به اپوزسیون میداند و با
به سخره گرفتن بخشی از اپوزیسیون بیرمق ایرانی که
گروه عمدهای از آنان پس از  40سال مبارزه در راهی
که به فرجام نرسیده ،خسته و حتی بازنشستههستند،
فراموش میکند همان رژیمی که در سال  1388از
موسوی قهرمان برای نسل امروز داخل ایران میساخت
در دهه  1370در خارج از ایران برگزیده ترین چهرههای
اپوزیسیون ونامدار ترین مردان سیاست را در دام ترور و
قتلهای زنجیرهای شکار کردهاست.
همان رژیم در دهه گذشته زیاده گویان هذیان پرور را
در تلویزیونهای  24ساعته پرورش داد تا صدای حقیقی
و حرفهای حساب را البالی زشتگوییها و ادعاهای
واهی و هخاها و یاکریمها گم کند.
رژیمی که وقتی میر حسن موسوی نخستوزیرش بود
در دهه  60جوانانی مانند نویسنده محترم همان مقال ه را
درست به جرمی شبیه آنچه ایشان امروز هست یعنی
دمکرات بودن ،لیبرال بودن و ظلم ستیزی ،به چوبههای
دار و جوخههای اعدام سپرد.
حقیقت اینجاست که میر حسین نماییه بزک شدهای
برای چهار دهه تاریخ خونین است .ماسکی برای پوشش
چهرهای زشت .ماسکی که میفریبد حتی با اعتقاد حتی
با آزادیخواهی و حتی با روشنفکری.

آموزهایاجتماعیآیینبهایی(:قسمتسوم)
نگاهیبنیادینبه
ّ

بهاءاهللوبازسازیجامعه

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

دکتر نادر سعیدی  -جامعه شناس و استاد دانشگاه :UCLA
این نوشته به پژوهشی در باره چند اصل مرکزی در تعيين کننده سرنوشتشان ،هيچگونه مشارکتي نخواهند
نوشته های بهاءاهلل معطوف به اصالح اجتماعی میپردازد .داشت .علت اين مطلب اين است که به خاطر جهاني
پنجم :یگانگی عالم انسانی و دمکراسی جانشمول شدن ،اکثر اتفاقات دنيا توسط عواملي جهاني و در پهنه
هماکنونجهانبشریبهمرحلهایجهانیوجهانشمول مابين کشورها و يا فراتر از کشورها تعيين ميگردد.
پا گذارده است اما بهاءاهلل یکبار در سال  1864در ادرنه و انحصار اصل دمکراسي و تصميمگيري دست ه جمعي در
بار دیگر در سال  1868در عکا زمامداران سیاسی جهان عرص ه داخل کشورها ،بدان معنا است که مردم جهان در
را مخاطب نموده و آنان را به طرف ذهنیّت و ارزش ارتباط با مهمترين اتفاقات سرنوشت خويش ،فاقد حق
نوینی فرا خواند .او قاطعانه به آنان گوشزد کرد که باید مشارکتميباشند.
همۀ دنیا را همانند یک پیکر آدمی برشمارند و بدانند که از اين روست که از نظر بهاءاهلل اصل وحدت در کثرت
همۀ کشورهای دنیا هماکنون اجزای وابسته و همبستۀ ازال ه مفهوم تاريخي بيگانگي و خود بيگانگي در رسيدن
این پیکر واحد به شمار میآیند و بدین ترتیب تنها راه انسان به خويشتن و فعليت يافتن قواي انساني است.
ّ
حل دشواریهای جهان حرکت در جهت عدالت و مفهوم بيگانگي و خود بيگانگي در آثار انديشمندان و
صلح ،مشورت جهانی ،پایان دادن به مسابقۀ تسلیحاتی و فالسفهای نظير هگل ،فوئرباخ ،و مارکس مورد بررسي
نهادینه ساختن امنیّت دستهجمعی میباشد .در آن زمان قرار گرفته است و هم ه اين انديشمندان از ضرورت
حدّ ّ
اقل در غرب نظریّات اجتماعی و سیاسی بر اصل چيره شدن بر بيگانگي و خود بيگانگي و تحقق انسان
ارگانیک و حیاتی بودن دولتها و م ّلتها تأکید و اصرار راستين سخن گفتهاند .اما بهاءاهلل از بُعد نويني به اين
مینمود .هر م ّلت و کشوری یک پیکر واحد تصور مفهوم نگاه میکند .همانند هگل ،مارکس و دورکهيم،
میگردید که دارای وحدت و زندگی ویژۀ خود بود و نه پیامبر ایرانی انسان را موجودی اجتماعي ميداند ،اما وی
صرف ًا مجموعهای نامنسجم و پراکنده از افراد آن کشور .اجتماعي بودن انسان را به معنای وحدت عالم انساني،
در این نظریّه ،کشورهای گوناگون صرف ًا دشمن و رقیب هويتی جهانشمول ،رهايي از ورط ه جنگل ،آزادي از
یکدیگر قلمداد میشدند و پهنه روابط بینالمللی صرف ًا تنازع بقا ،و در نتيجه تعبيری روحاني و انساني از انسان
حیطۀ جنگل به شمار میآمد .در همین زمان است که مبدل ميکند .به گفته او:
پیامبر ایرانی از یک پیکر شدن همۀ دنیا سخن گفت و نه اي اهل عالم! سراپرده يگانگي بلند شد .به چشم
تنها کشورها بلکه تمامی جهان را به گونهای حیاتی و به بيگانگان يکديگر را مبينيد .همه بار يک داريد و برگ
مثابه پیکری واحد در نظر گرفت .دعوت او از زمامداران يک شاخسار.
عالم بر این اصل مبتنی بود که هرج و مرج بینالمللی،
ششم :آزادی زنان
ً
در این موقع که جهان یکی شده است سرچشمۀ هزاران فرهنگها و جوامع انساني تا کنون معموال کوشيده اند
دشواری و تبعیض و خشونت و ظلم خواهد بود.
که زنان را با زور و خشونت از حيط ه فرهنگ خارج
ظهور انسان نيازمند آن است که ساختارهای ملي در نموده و او را به عرص ه طبيعت منحط نمايند .تعريف
جهتي دگرگون شوند که آدميان در تعيين سرنوشت فرهنگ مردساالری از زن به عنوان مجموعهای جسماني
خويش مشارکت مؤثر داشته باشند .چنانکه دیدیم از شهوات و نفس اماره ،و نه موجودی خردمند و
یکی از آموزه های بهاءاهلل حرکت در جهت مشورت خردورز و روحاني ،در واقع توجيه اين خشونت و
و دمکراسی است .اما از نظر بهاءاهلل از آنجا که تمامي ددمنشي اجتماعي و تقليل زنان به حيط ه طبيعت بوده
جهان به شکل يک پيکر واحد درآمده است ،دمکراسي و ميباشد .باز بههمين جهت است که زنان صرف ًا از
نميتواند و نبايد بهحيط ه تصميمگيری ملي محدود طريق نقش جسماني خويش در فعل توليد مثل ،مورد
بشود .انحصار دمکراسي در حيط ه دولت-وطني به اين تعريف قرار گرفته و مفهوم مادر بودن به عنوان ابزاری
معناست که مردم دنيا عم ً
ال در مورد مهمترين عوامل براي سلب حقوق زنان از مشارکت در اجتماع و اقتصاد

و سياست مورد استفاده قرار گرفته است.
از اینجاست که به رابطه ناگسستنی تولد انسان بعنوان
موجودی روحانی با اصل برابری و رهائی زنان میتوان
پی برد .جهان بینی بهاءاهلل اساس ًا نفی فرهنگ خشونت
و ددمنشی است و هدفش آنست که آدمیان را از ورطه
تنازع بقا به پهنه مهر و وداد عروج دهد .بنابراین اندیشه
او مستقیم ًا به طرد نظام قهرآمیز مرد ساالری معطوف
بوده است.
آثار بهاءاهلل بارها از اینکه خداوند در این ظهور فرق ما
بین زنان و مردان را از میان برداشته و آنانرا در صقع واحد
قرار داده است سخن گفته است .عبدالبهاء جانشین و
شارح آثار بهاءاهلل در توضیح این تعلیم و لزوم آن برای
نفی جنگ و خشونت چنین مبیگویند:
مساوات حقوق بين ذکور و اناث مانع حرب و قتال
است ،زيرا نسوان راضي به جنگ و جدال نشوند .اين
جوانان در نزد مادران خيلي عزيزند ،هرگز راضي نمي
شوند که آنها در ميدان قتال رفته و خون خود را بريزند.
جواني را که بيست سال مادر در نهايت زحمت و مشقت
تربيت نموده ،آيا راضي خواهد شد که در ميدان حرب
پاره پاره گردد؟ هيچ مادری راضي نمي شود ،ولو هر
اوهامي ...اظهار دارند و بگويند که اين جوانان بايد بروند
و براي اين اوهامات کشته شوند .لهذا وقتي که اعالن
مساوات بين زن و مرد شد ،يقين است که حرب از ميان
بشر برداشته خواهد شد و هيچ اطفال انساني را فدای
اوهام نخواهند کرد.
بهاءاهلل در گفتاری ظهور خود را یک انقالب همه
جانبه فرهنگی معرفی مینماید که در نتیجه آن ،کسانی
که در فرهنگ ظالمانه گذشته پست و پائین به حساب
میآمدند و از صحنه جامعه تبعید میگشتند اکنون به علو
و عزت میرسند و آنان که برتر و دانا بشمار میآمدند از
برتریشان عاری شده و ناچیز و نادان بحساب میآیند .در
این بیان ،علماء و عمامه شان نشانه گروه دوم و زنان و
مقنعه شان بازتاب گروه دوم ذکر میشوند .اما در ظهور
او هم عمامه و هم مقنعه از میان میروند و تعریف زنان
و نقش اجتماعی ایشان واژگون میگردد.
ادامه در شماره آینده
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روی میز تحریریه« :آرای نویسندگان مقاالت منتشر شده در ایرانشهر الزاما دیدگاه این نشریه نیست»

تروریستهایی که سیاستمدار شدند

دکتر مهدی آقازمانی  -جامعه شناس:

لیست بلند باالیی از شخصیتهای سیاسی جهان
است که در سابقه فعالیتهای خود زیر اسم مبارزه!
سابقه فعالیت تروریستی دارند .اسمهایی که شاید نتوان
به سادگی از تاثیر آنها در تاریخ معاصر جهان گذشت.
برای نمونه فقط و فقط این چند اسم را که امروز
یا خودشان و یا دنیا ،آنها را از رهبران سیاسی قلمداد
میکنند ،مرور کنید:
روح اله خمینی(جمهوری اسالمی) ،سید حسن
نصراله (حزب اله لبنان) خالد مشعل(حماس) ،علی
خامنهای (جمهوری اسالمی) ،اسماعیل هنیه(حماس)،
بشار اسد(بعث سوریه) ایمن الظواهری(القاعده) ،مال
محمد عمر(طالبان) ،مسعود رجوی(مجاهدین خلق
ایران) ،ابوبکر بغدادی(داعش) و....
این لیست بسیار بلند باالتر از آن است که حتی
عبور تیتر وار اسامی و مشخصات آن در مقالهای کوتاه
بگنجد .حتی مرزهای آن تا جاهایی گسترده است که
ذهن آدمی به آن خطور نمیکند .اما نکته مهم درباره
همه این اسمها ،رسمی است که از تروریستها،
سیاستمدار میسازد .رسمی که بیتردید نشان میدهد
چرا و چگونه اخالق سیاسی در ورطه تباهی افتاده
است و آینده دنیا در دست چنین سیاستمدارانی و آنها
که با ایشان بر سر میزهای عریض و طویل مذاکره
مینشینند به کدامین سو خواهد رفت؟!
در این میانه ،شاید پرداختن به هزارتوی کثیف سیاست
جهان کار من و تو نباشد که به قدر فهم انسانی خود به
مسائل دنیا و خبرهای تلخ و خونین آن نگاه میکنیم،
اما به سهم خود اجازه بدهید چند نکته کوتاه را در این
میان مرور کنیم .نکاتی که بیشتر به تاثیر سیاستمداران
تروریست پیشه کشور خودمان بر عرصه کیمیاگری
تبدیل تروریست به سیاستمدار ،متمرکز است.
نخست -وقتی در خالل آخرین سالهای زمامداری
بیل کلینتون در کاخ سفید ،طالبان در افغانستان به رهبری
مال عمر و القاعده به رهبری بن الدن در حال تشکیل
امارت اسالمی افغانستان بود ،کسی فکر نمیکرد فقط

چند سال بعد ،صدور دستور واقعه یازدهم سپتامبر از
همان دولت امارت اسالمی طالبان! دنیا را تکان بدهد.
همان روزها من خبرنگاری جوان در روزنامهای در
تهران بودم و برای نخستین بار به معنای کلمه طالبان
اندیشیدم« .طالب» دانشآموز مدرسه دینی است و
طالبان جمع آن .در فرهنگ خودمان در ایران از کلمه
«طلبه» و جمع آن «طالب» برای دانش آموزان مدارس
دینی که به حوزههای علمیه شهرت دارند استفاده
میشد و البته میشود.
حکومت طالبان با همه قواره ظاهری و عقاید
باطنیاش را یکبار دیگر برانداز کنید! بیش از  20سال
قبل از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان ،طالب
در ایران با جمهوری اسالمی به قدرت رسیده بودند با
همان قواره ظاهری و عقاید باطنی.
آیا شما هم مثل من به این نتیجه رسیدهاید که ما
ایرانیها بیست و چند سال بیشتر از مردم افغانستان
طعم حکومت طالبانی را چشیدهایم؟!
دوم -آیا هنوز حزب جمهوری اسالمی را به خاطر
دارید؟! حزبی که در ابتدای به قدرت رسیدن انقالبیون
توانست با هزاران ترفند و از جمله ترور و تسویه
حسابهای خونین مسیر انقالب را به نفع خود مصادره
کرده و همه رقبای سیاسی را با شنیعترین روشهای
تروریستی از میدان بدر کند؟!
حاال به حوادث سیاسی لبنان در  20سال گذشته
توجه کنید درست پس از آن که حزباهلل تصمیم
گرفت از یک قدرت شبه نظامی ،تبدیل به یک حزب
سیاسی مسلح! گردد .تاریخ لبنان در این سالها با افت
و خیز مداوم دولتها ،چندین فقره ترور برجستهترین
چهرههای ملی(مانند رفیق حریری) و حتی جنگ با
اسرائیل ،پیوند خوردهاست.
نگاهی به سالهای زمامداری اعضای حزب جمهوری
اسالمی در همه سالهای پس از انقالب تا اکنون -که
بیش از  28سال است دبیرکل آن حزب کذایی رهبر
جمهوری اسالمی است -در ایران بیاندازید .آیا همان
مسیری که در این سالها لبنان از آن عبور کردهاست
را نمیبینید؟! جنگ ،ترور ،ناکارآمدی دولتها ،قدرت
گرفتن شبه نظامیان(بسیج و سپاه) و حذف فیزیکی
مخالفین!
آیا شما هم مثل من به این نتیجه رسیدهاید که ما
ایرانیها سی سال قبل تر از مردم لبنان تجربه زندگی با
احزاب سیاسی مسلح را آغاز کردهایم؟
سه -این سالها دار و دسته دولت اسالمی عراق و
شام حسابی نقل محافل خبری بودند .از خطبه خوانی
خلیفه مسلمین جهان حضرت آیت االعظام االبوبکر

البغدادی(دامت افاضاته!) در آن مسجد کذایی موصل با
ساعت رولکس تا کشتارهای جمعی در گوشه و کنار
خاک سوریه و عراق.
از اجرای به گفته خودشان قوانین شریعت اسالم و
فرامین رسول خدا ،دال بر سنگساز زنان ،قطع دست
و پا و گردن زدن در مال عام تا احکام سیاسی رهبران
گروه داعش مانند تسویههای خونین از هر فرد یا
گروهی که با تفکر حاکمان همسو نباشد .کشتارهای
دسته جمعی و قتل عامهای بدون هرگونه محاکمه و
البته بیهیچ نیازی به پاسخگویی بابت جانی که از هر
کسی گرفته میشود .چرا که شلیک کننده خود را حاکم
شرع میداند و معتقد است که در حال جاری کردن
حکم خدا بر روی زمین است! از حمله تروریستی به
مردمی در اروپا تا نوجوانان جنگجو و آدم کش!
برگردید به ایران خود مان از همان شب بیست و
دوم بهمن  1357تا همین امروز .میتوانید نامهایی ماند
خمینی(با صدور حکم تشکیل دادگاههای انقالبی در
همان ابتدای به قدرت رسیدن ،صدور فرمان جهاد و
ادامه جنگ ،دستور کشتار زندانیان سیاسی در دهه60
و ده ها مورد دیگر) صادق خلخالی(برای اعدام هزاران
زندانی به جرایم گوناگون از مخالف اسالم و تودهای
بودن گرفته تا اعتیاد به مواد مخدر) هادی غفاری،
اسداله الجوردی ،مصطفی پورمحمدی ،علی فالحیان،
اکبر هاشمی رفسنجانی ،محمدی گیالنی و ...را نادیده
بگیرید؟!
آیا شما هم مثل من به این نتیجه رسیدهاید که ما
ایرانیها طعم زندگی کردن زیر نظر و قوانین دولت
اسالمی را سی و هشت سال پیش از مردم عراق و شام
تجربه کردهایم؟
آنها در اوج قدرت داعش میگفتند خلیفه مسلمین
جهان و شاید همه ما به یاد بیاوریم که علی خامنهای
را سالهاست بادمجان دور قاب چینهایش ولی امر
مسلمین جهان لقب دادهاند.
فراموش نکنیم جمهوری اسالمی پدرخوانده تمام
گروههای تروریستی امروز دنیاست .گروه هایی که آنها
هم از همان مسیر جمهوری اسالمی به زودی رهبران
خود را سیاستمداران زبده بین المللی ،تلقی خواهند
کرد و شگفت آور اینکه جهان با همین رهبران بر سر
میز مذاکره خواهد نشست.
در این میانه مظلوم مردمی که روزی قربانی تروریسم
و روز دیگر قربانی سیاست ورزی هستند و نمیدانند
از چنگال تروریسم به برادر خواندهاش سیاست پناه
میبرند و یادش بخیر سهراب سپهری که میگفت:
«جای مردان سیاست بنشانیم درخت»

افقي:
 -1پافشاري و اصرار  -فلز گلوله  -چوب فرش
ن و چروك  -سررشته دار  -ميوه
 -2رشد و نمو  -چي 
 -3شيمي كربن  -رده ودسته  -دلآزار كهنه
 -4بيسواد  -جانشين  -مسافربر عمومي
 -5درشكه روسي  -باران تند و شديد  -لخت و برهنه
 -6هادي برق  -شك
 -7نفي تازي  -خورجين  -اهلي
 -8تكيه دادن  -ديم  -مظهر الغري
 -9ابل  -شتر تندرو  -خم و ناراست
 -10اكسير  -پشيماني
 -11نام آذري  -داج  -ثنا
 -12لباس سنتي ژاپن  -ساده لوح  -پدر تركي
 -13ويتامين جدول  -عضو دونده  -برای آب میکنند
 -14با  -دسته دسته  -شعور  -عالمت مفعولي
 -15شتر مرغ آمريكايي  -شريعت  -كارگر
عمودی:
 -1عدل  -پيكان  -ديو شاهنامه
 -2ناپسند  -دارايي  -گدا  -خواست عرب
 -3خرس تركي  -شهر رازي  -مخفف مكيدن
 -4طايفه  -پارچه تبليغاتي  -پي در پي
 -5گوسفند استراليايي  -سرخرگ  -زينت رو

 -6توبه  -قاره سبز
 -7آبگير  -گريه وزاري  -گندم سوده
 -8گريز از روي ترس  -ايراك ،زيرا  -نت سوم
 -9دريا  -سالم  -از نهاد برآيد
 -10برآوردن حاجت  -سر انگشتان
 -11دنبال و عقب  -عنكبوت  -يار زهره
 -12غواص  -واحد  -بي خطر
 -13كاغذ مرغوب  -زمين تركي  -شان
 -14كباب بي اب!  -زگيل  -مساوي شطرنج  -خداوند
 -15شعبده باز  -گوسفند  -سالن

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای پیرامون ما:

زمین لرزید و دلهای بیشماری را شکست

سایه شوم مرگ اینبار در مرزهای غربی ایران سر از
خاک بیرون کشید و زمین لرزهای به بزرگی  7.3درجه
در مقیاس ریشتر چنان ایران را لرزاند که فاجعهای
انسانی به معنای واقعی کلمه رخ پدیدار کرد.
با تاسف و اندوه بسیار برخی از صحنههای تلخ این
حادثه غمبار را مرور میکنیم:

ت و بغض ...شامگاه دوشنبه اعالم شد که ۱۲هزار
به 
واحد مسکونی شهری و روستایی در کرمانشاه
صددرصد تخریب ش دهاند .اسکان موقت ،آبرسانی
و تأمین آذوقه مردم منطقه جزء اولویتهای ستاد
مدیریت بحران عنوان شده است اگرچه مردم به
حکومتیها اعتمادی ندارند.

خسارتها را ناشی از عدم توسعه و محرومیت
در غرب ایران دانست ه و خواستهاند غفلت عمدی
حکومت در عرصه این مناطق را جبران شود .با
این حال خود این نمایندگان اذعان دارند که ساختار
فکری رژیم ایران تنها برای شیعیان ارزش قایل است.

شوک مرگ ناگهانی عزیزان یکی از مهمترین
پیامدهای روانی حوادثی از این دست است که
کمتر دیده میشود و در برخی موارد جدی انگاشته
نمیگردد .در حالی که بازماندگان در روزهای اولیه
چنان در این شوک هستند که خطرات محتمل جانی
برایشان به همراه دارد.

زلزلهزدگان نیازمند چادر ،آب و غذا ،رسیدگیهای
پزشکی و مراقبتهای روحی هستند .کمبود لودر و
وسایل مجهز برای آواربرداری در روزهای پس از
زلزله محسوس بود.

سرمای هوا ،نبود لباس گرم و ناتوانی دولت در
تامین سرپناه موقت به شدت عوارض حادثه برای
مردم افزوده است.

امدادگران گفتهاند که عمق فاجعه هنوز آشکار
نیست و روزهای بعد معلوم میشود .کمترین خبرها
از شهرستان مرزی «ازگله» رسیدهاند که کانون زلزله
بوده اما به دلیل قطعی اینترنت و مشکالت مواصالتی
در حاشیه قرار گرفته است.

شش دانش آموز در سرپل ذهاب جزء قربانیان زلزله
هستند .برخی مدارس این شهر به طور ۱۰۰درصد
تخریب شدهاند .و به دلیل عدم دسترسی به اطالعات
ممکن است تعداد قربانیان کودک و دانش آموز به
شدت افزایش یابد .با این حال در شهرهای دیگر
مانند کرمانشاه نیز از تلفات بیشتر خبر میرسد.

ساختمانهای مسکن مهر در سرپل ذهاب بیشترین
آسیبدیدگی را داشتهاند .گفته شده که این مجتمعها
روی گسل زلزله بنا شده بودند .یک مقام مسئول هم
گفته طرح مسکن مهر بازی با جان مردم بوده است
و کیفیت مصالح استفاده شده در آن نازل بوده است.
مسکن مهر شاهکار محمود احمدینژاد است که در
پس از ویرانی کامل بیمارستان سرپل ذهاب در اثر تخریب ایران چیزی کم نگذاشت.
زلزله ،تنها چند چادر هالل احمر در این شهر برپا
شد .این درحالی است که اخیرا بیمارستانی مجهز و
تخصصی از سرمایه ایران در کشور اوگاندا در آفریقا
ساخته شده بود .مردم می پرسند چرا؟

کارشناسان هشدار دادهاند که در کنار امدادرسانیها،
باید مراقب بهداشت آب ،خوراک ،دفع فضوالت و
پیشگیری از اسهال ،حصبه ،وبا و آلودگیهای انگلی
جمعی از نمایندگان کرد و اهل سنت ابعاد در مناطق زلزلهزده بود.
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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  17نوامبر 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
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کمک یک میلیون دالری ایرانیان لسآنجلس به
کودکان سرطانی در ایران

شهروندان ایرانیتبار مقیم لسآنجلس در اقدامی
تحسین برانگیز و در قالب دهمین جشن همیاری موسسه
محک( ،)ISCCیک میلیون دالر به این سازمان برای
حمایت از کودکان سرطانی در ایران اهدا کردند.
در دهمین جشن ساالنه موسسه محک ( )ISCCکه در
هتل بورلی هیلتون در منطقه بورلی هیلز کالنشهر لسآنجلس
برگزار شد ،گروه بزرگی از اقشار گوناگون جامعه ایرانیان
لسآنجلس در مراسمی باشکوه با اهدای کمکهای ارزشمند
خود ،موفق شدند رکود یک میلیون دالر را پشت سر گذاشته
و با اهدای این رقم به موسسه محک گامی برای یاری به
کودکان مبتال به سرطان در ایران بردارند.
در این مراسم با شکوه که شهرزاد اردالن چهره شناخته شده
رادیویی جامعه ایرانیان لسآنجلس گرداندگی آن را بر عهده
داشت ،ماز جبرانی کمدین ایرانی آمریکایی و ستار خواننده
محبوب ایرانی به اجرای برنامه های هنری پرداختند.
بر اساس برآورد هزینههای درمانی یک کدوک سرطانی در
بیمارستان محک در تهران که رقم آن معادل  8میلیون تومان

برای یک ستا در حدود  2000دالر تخمین زده میشود ،در
این مراسم نیکوکاران ایرانیتبار و حامیان محک با پذیرش
تعهد برای پرداخت هزینه درمان  500کودک سرطانی در
کشور عزیزمان مبلغ یک میلیون دالر گردآوردند که به
نوبه خود رکورد تازهای از حمایت ایرانیان لسانجلس از
موسسهای بود که سالها پیش با کوشش و تالش خانم
توکلی برای کمک به روند درمانی کودکان سرطانی در ایران
در ایرواین کالیفرنیا راه انداری شد.
بر اساس آمارهای موجود متاسفانه نرخ ابتدای کودکان به
سرطان در ایران باالست و مطابق اعالم وزارت بهداشت
ایران ساالنه  3500کودک در آن کشور به سرطان مبتال
میگردند که که نرخ  3درصدی ابتال به سرطان در ایران را
به خود اختصاص میدهد.
شایان ذکر است موسسه محک( )ISCCاز معدود
موسسات غیر انتفاعی در آمریکاست که اجازههای الزم از
وزارت خزانهداری ایاالت متحده را برای انتقال وجه نقد به
ایران داراست.
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