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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:

ایام مبارک عید رضوان
بر باورمندان به آیین
بهایی فرخنده باد
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همزمانبابرگزارینمایشگاهکتابتهرانزیرسانسورشدیددرایران:

 6و 7ماه  می لسآنجلس میزبان
نمایشگاهکتابتهرانبدونسانسور

 24آپریل یادواره

نسل کشی ارامنه در
ترکیه گرامی باد
دستور ترامپ برای بازنگری
توافق هستهای با ایران
تغییرات در ترمینالهای
فرودگاه LAX

دومین دوره «نمایشگاه کتاب تهران
بدون سانسور» همزمان با برگزاری
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در
خالل دو هفته و در دو قاره اروپا
پالکهای ویژه معلوالن
و آمریکای شمالی برگزار میشود.
همچنان در معرض سو استفاده به گفته ستاد برگزاری دومین
«نمایشگاه کتاب تهران بدون
سانسور» انتشاراتهای باران،
دیدار محرمانه وزیر کشور
فردوسی و ارزان در سوئد ،انتشارات
فروغ و نشر گردون در آلمان ،نشر
آمریکا با فرماندار کالیفرنیا
مهری ،نوگام ،اچ اند اس مدیا و
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید ساتراپ در انگلیس ،نشر دنا ایران

آکادمیا در هلند ،نشر ناکجا و ایران
آدیوبوک در فرانسه ،انتشارات پگاه
در کانادا و انتشارات شرکت کتاب
در آمریکا تا به امروز شرکتکنندگان
این نمایشگاه هستند .
در نمایشگاه امسال فرصت
همکاری بین ناشران ایرانی خارج
از کشور و تعامل اندیشه بین
خریداران کتاب و ناشران ایرانی و
غیر ایرانی برای مبارزه با سانسور
شدید حکومتی در داخل ایران
فراهم خواهد شد.

برگزار کنندگان این نمایشگاه،
هدف از برپایی آن را اعتراض به
سانسور کتب و آثار نویسندگان در
داخل ایران و تالش برای حفظ
تمامیت اندیشه مولفان اعالم کردهاند.
این نمایشگاه به میزبانی شرکت
کتاب در محله ایرانیان لسآنجلس
 Persian Squareدر روزهای
ششم و هفتم ماه می  2017از
ساعت  12ظهر تا  8شب برپا
خواهد بود.

ی-لسآنجلس را کاهش میدهد
اقبال ایرانیها به ترکیش؛ امارات پرواز  دب 
در پی کاهش چشمگیر استفاده مسافران ایرانی تبار
در استفاده از پروازهای هواپیمایی امارات برای سفر
به ایاالت متحده آمریکا که پیش از این موجب رونق
پرواز دوبی -لسآنجلس در این شرکت هواپیمایی
بود ،مدیران ایرالین امارات اعالم کردند تعداد
پروازهای خود به مقصد آمریکا را کاهش میدهند.
هواپیمایی امارات در بیانیه خود نوشته است «به
دنبال افزایش تدابیر امنیتی و تالش دولت پرزیدنت
ترامپ برای کنترل ورود شهروندان برخی کشورها
به ایاالت متحده ،تاثیر این امر بر پروازهای از مقصد
دوبی و همچنین آن کاهش تقاضای سفر ،کجبور به
اتخاذ این تصمیم شده است».
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،تصمیم
بزرگترین خطوط هوایی خاورمیانه متعلق به امیرنشین
دوبی قویترین نشانهای است که تاکنون در مورد
تاثیر محدودیتهای جدید امنیتی آمریکا بر امور مالی
خطوط هوایی منطقه ،که به سرعت در حال رشد
هستند ،مشاهده میشود.
دوبی یکی از  ۱۰شهر مبدایی است که تحت تاثیر
تدابیر جدید ایاالت متحده در مورد امنیت پرواز قرار
گرفته است .از جمله این تدابیر تازه ،ممنوعیت حمل
رایانههای قابل حمل یا لپ تاپ و وسایل الکترونیکی
بزرگتر از تلفن همراه به کابین هواپیما است.
تیم کالرک رئیس هواپیمایی امارات اوخر ماه مارچ
در واکنش به دستورالعمل جدید آمریکا در این زمینه

گفت اعالم ممنوعیت حمل وسایل الکترونیکی به
داخل هواپیماهای به مقصد آمریکا ،باعث شگفتی و
تعجب کامل او شده و اجرای این مقررات را یک
مسأله جدی خواند.
هر چند فرمان اجرایی تعلیق موقت صدور ویزا
برای شهروندان برخی کشورهای خاور میانه ،از جمله
ایران ،برای بار دوم با سد دستگاه قضایی آمریکا
روبرو و اجرای آن متوقف شد ،با این حال به دلیل
وجود برخی نگرانیها ،تقاضای سفر به ایاالت متحده
از آن منطقه کاهش یافته است.

همزمان اقبال بیشتر مسافران ایرانیتبار که از آمریکا
دیدار میکنند به استفاده از خدمات پروازهای
ترکیشایرالین به دلیل برقراری خطوط ارتباط پروازی
بین شهرستانهایی در ایران و استانبول که نیاز به پرواز
اضافه به تهران را رفع میکند ،باعث کاهش تقاضا در
ایرالینهای رقیب در منطقه شده است.
به گفته مدیران امارات پروازهای این شرکت از مبدا
دوبی به مقصد اورالندو ،سیاتل و بوستون نیز عالوه بر
پرواز مشهور دوبی -لسآنجلس ،با کاهش تعدد پرواز
در طول هفته روبرو خواهد بود.
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در کانون خبر:

دستور ترامپ برای بازنگری توافق هستهای با ایران

پرزیدنت دونالد ترامپ دستور بازنگری توافق
هستهای با ایران را صادر کرده است.
او از دولت خود خواسته برداشته شدن تحریمها در
چارچوب توافق اتمی با ایران ،موسوم به برجام را
بازنگری کنند.
در همین راستا رکس تیلرسون ،وزیر خارجه ،این
مطلب را در نامهای به رئیس مجلس نمایندگان
آمریکا ،اطالع داد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق اتمی
ایران را «بدترین توافق ممکن» خوانده است.
وزارت خارجه آمریکا برپایه قانون بررسی برجام
موظف است ،هر سه ماه گزارشی درباره میزان سال  ،۱۹۵۴شامل متمم آن که در قانون بررسی توافق شورای عالی امنیت ملی دستور داده که برنامه جامع
پایبندی جمهوری اسالمی ایران به توافق اتمی به اتمی ایران مصوب سال  ۲۰۱۵که در تاریخ  22می اقدام مشترک را ارزیابی کنند؛ که میزان حیاتی بودن
 2015به اجرا در آمده است ،را تماما تا تاریخ 19تعلیق تحریمهای مرتبط با برجام برای امنیت و منافع
کنگره ارائه دهد.
ملی ایاالت متحده به چه اندازه است .وقتی که بررسی
متن نامهای که وزیر خارجه آمریکا خطاب به پل آپریل  2017اجرا کرده است.
رایان رییس مجلس نمایندگان نوشته است به این با این وجود ،ایران همچنان یکی از دولتهای این نهادها تکمیل شود ،دولت مشتاقانه در چارچوب
پیشرو حامی تروریسم از روشهای و طرق مختلف یافتههای این بررسی با کنگره همکاری خواهد کرد».
شرح است:
این نامه به منزله آغاز تغییرات در برجام از سوی
«این نامه تایید می کند که ایران شرایط مندرج در بسیاری است.
بخش -۱۳۵دی-شش قانون انرژی اتمی مصوب پرزیدنت دونالد ترامپ به نهادهای مرتبط به ریاست آمریکاست.

وزیردفاعآمریکا:ایرانعاملهمهبحرانهادرخاورمیانه

دکتر علیرضا نوریزاده
روزنامهنگار ،نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی ایران و خاورمیانه
رئیس «مرکز مطالعات عربی ایرانی» در لندن
جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا که عربستان
و همچنین مدیر شبکه تلویزیونی ایران فردا
این روزها میهمان شهر فرشتگان است و در کلوپ روتاری رنچو پارک سعودی به سر میبرد ،تاکید کرد که ایران عامل
همه بحرانهای خاورمیانه است.
سخنرانیداشت.
متیس گفت که باید با تالشهای ایران برای
بیثبات کردن منطقه مقابله کرد .او افزود ،هنگامی
که مشکلی در منطقه پیشمیآید ،ایران را همانجا
میشود یافت.
وزیر دفاع آمریکا که پس از دیدار با مقامهای
عالیرتبه سعودی سخن میگفت ،افزود« :باید مانع
از ایجاد مشکلی در کشور دیگری توسط ایران
شویم .باید جلوی تشکیل گروه شبهنظامی دیگری
همچون حزباهلل لبنان را بگیریم .مساله اکنون این
است که ما برای رسیدن به این هدف ،اکنون در
مسیر صحیحی قرار داریم».
پیش از این سخنان ،جیمز متیس با ملک سلمان
پادشاه عربستان دیدار کرده بود و مسائل مورد
اهتمام مشترک ،تحوالت منطقه و جهان و مساله
مبارزه با تروریسم ،در این دیدار مورد بحث و
تبادل نظر قرار گرفت.
سفر منطقهای وزیر دفاع آمریکا که به شکل
رسمی در هفته گذشته آغاز شد ،غیر از عربستان،
مصر ،قطر ،اسرائیل و جیبوتی را هم شامل خواهد

شد.
متیس در آستانه ورود به عربستان در هواپیما به
خبرنگارانی که او را در این سفر همراهی میکردند،
گفت موشکهایی که حوثیها به سمت سعودی
شلیک میکنند «ایرانی» است و باید متوقف شود.
سفارت ایاالت متحده در ریاض درباره این سفر
در توییتر نوشت« :جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا
برای نخستین بار از رسیدن به این مقام ،به سعودی
سفر میکند».

انتظار میرود وزیر دفاع آمریکا ،با مسئوالن
بلندپایه کشورهای منطقه ،دیدار و گفتوگو کند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس هم نوشت که ژنرال
متیس در جریان سفر خود به کشورهایی در
خاورمیانه ،در پی جلب همکاری بیشتر به منظور
رسیدن به طرحهایی جدید برای مبارزه با تندروی
و تروریسم است .این سفر همزمان با اقدام دولت
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ،در ارزیابی
استراتژیاش در مبارزه با توریسم صورت میگیرد.
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در کانون خبر:

تالشجمهوریاسالمیبرایتحمیلحجاببهگردشگراندرگرجستان
طی دیدار جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری
اسالمی با گیورگی کویریکاشویلی نخست وزیر
گرجستان ،این مقام ایرانی ابراز تاسف عمیق
دولت خود از آنچه به گفته او «عدم رعایت
شئونات زن مسلمان» در خصوص زنان گردشگر
ایرانی در گرجستان دانسته را تسلیم نخست وزیر
این کشور کرد.
خبرگزاریهای داخلی در ایران با انتشار خبر
دیدار وزیر خارجه ایران و نخست وزیر گرجستان
گفتهاند ظریف ادامه همکاری دو کشور در حوزه
صنعت توریسم را منوط به رعایت مقررات و
شئوناتی دانستهاست که مبانی حقوق دینی در
ایران برای زنان ضروری می داند.
در پی حوادث سال گذشته در ترکیه و نیز و
تیرگی روابط بین ایران ،عربستان و کشورهای نهادهای حقوق بشری در گرجستان به چنین اظهار است اما تا پیش از این زنان ایرانی در خارج از
مرزهای ایران می توانستند با این مقوله به خواست
عربی حاشیه خلیج فارس ،در سال گذشته و نظری چه خواهد بود.
خصوصا تعطیالت نوروزی امسال جمهوری این اتفاق در نوع خود بی سابقه نیست و پیشتر نیز خود و به صورت اختیاری برخورد کنند.
گرجستان در کنار ارمنستان به مهمترین مقاصد اخباری از تبادل نظر بین ایران و منطقه خودمختار تالش وزیر خارجه ایران در اعمال محدودیتهای
کردستان در عراق نیز برای الزام گردشگران حجاب در جمهوری گرجستان نخستین تالش از
گردشگری ایرانیان تبدیل شدهاند.
خبرگزاریهای داخلی ایران مدعی شدهاند ایرانی در مناطق کردنشین برای استفاده از حجاب این نوع برای تاثیرگذاری در امورداخلی سایر
نخستوزیر گرجستان با ابراز تعجب از شنیدن اسالمی منتشر شده بود ،اما در پی حضور داعش کشورها به دلیل شئونات اسالمی نیست و پیشتر
موضوع عدم رعایت شئونات زنان مسلمان ایرانی و کم شدن سفر ایرانیان به این مناطق این بحث در بازدید حسن روحانی از ایتالیا نیز با پوشاندن
مجسمههای برهنه و نیمه برهنه موزه شهرداری
در بازدید از کشورش ،به وزیر خارجه ایران گفته :مسکوت ماند.
«دستور خواهم داد این موضوع سریع مورد بررسی با اینکه استفاده از حجاب اسالمی در داخل ایران رم در زمان بازدید رییس دولت اسالمی ،سابقه
و تحقیق قرار گیرد ».اما مشخص نیست واکنش از زمان وقوع انقالب  1357خورشیدی اجباری داشته است.

کشف تاج طال در کولهپشتی مسافری از ایران

مأموران گمرک آلمان در فرودگاه شهر دوسلدورف
در کولهپشتی مسافری از ایران یک تاج طال کشف
کردهاند .او متهم به فرار مالیاتی شده است .به گفته
این مسافر ،او میخواسته تاج را به عنوان «هدیه
ازدواج» به مردی در بلژیک بدهد.
هنگامی که مأموران گمرک در فرودگاه شهر
دوسلدورف آلمان بار یک مسافر ایرانی را بازرسی
میکردند ،در کنار چندین بسته سیگار ،یک تاج
طالی  ۱۲۶گرمی را هم کشف کردند.
یکی از سخنگویان اداره مرکزی گمرک آلمان
روز سهشنبه  ۱۸آوریل  2017در همین رابطه به
خبرنگاران گفت« :ما همیشه با جواهرات سر و کار

آنان متوقف شده و مورد بازرسی قرار گرفته است.
مسافر  ۴۳ساله از تهران مدعی شده که تاج گرانبها
از افغانستان وارد ایران شده و او نیز میخواسته آن را
به بلژیک منتقل کند تا در آنجا آن را به عنوان هدیه
ازدواج به مردی بدهد .مأموران گمرک ارزش این
تاج طالی  ۱۸عیار را  ۳۵۰۰یورو تخمین زدهاند.
مأموران گمرک پروندهای را به خاطر تالش برای
فرار مالیاتی علیه مسافر ایرانی به جریان انداختهاند.
اما از آنجا که او توانسته بالفاصله حدود  ۸۵۰یورو
عوارض گمرکی را پرداخت کند و ضمانتهای
داشتهایم ،اما هرگز با تاج برخورد نکرده بودیم».
این مسافر زمانی که میخواسته به شکلی الزم را هم برای جریمههای بعدی بدهد ،اجازه
نامحسوس از سد مأموران گمرک بگذرد ،توسط یافته تاج را با خود ببرد.

تصمیمگیریمالزیدرارتباطبایکبمبگذارایرانیتبار

به گزارش روزنامه آنالین ،malaysiakini
یک هیئت پنج نفره از قضات دادگاه فدرال مالزی
که به تازگی در سمت خود منصوب شدهاند ،با
اکثریت آرا تصمیم گرفتند که درخواست تجدید
نظر «مسعود صداقتزاده» درباره عدم استردادش
به تایلند را رد کنند.
مسعود صداقتزاده  37ساله متهم است که در
جریان بمبگذاری سال  2012در بانکوک پایتخت
کشور تایلند دست داشته است« .محمد شفیع
عبداهلل» وکیل آقای صداقتزاده اعالم کرد ،علیرغم
دالیل فراوانی که برای عدم استرداد موکلش به
تایلند به دادگاه ارایه کرده بود ،هیئت پنج نفره
قضات دادگاه فدرال مالزی در اینباره متقاعد نشدند
و حکم به استرداد مسعود صداقتزاده به قوه
دادگاهی در مالزی دستور داد تا یک ایرانیتبار درخواست تجدید نظر وکالی متهم ایرانی در قضاییه تایلند دادند .به این ترتیب ادامه بازجویی و
مظنون به بمبگذاری سال  2012در بانکوک ،دادگاه فدرال مالزی برای به چالش کشیدن استرداد محاکمه مظنون ایرانیتبار به بمبگذاری در تایلند
ادامه خواهد یافت.
به تایلند مسترد شود .این تصمیم پس از رد او به تایلند ،گرفته شد.

اعترافمشهورترینتبهکارپاکستانبهجاسوسیبرایایران
یکی از بزرگترین گنگسترهای پاکستانی که حدود
یک سال پیش در این کشور دستگیر شده بود ،با انتشار
بیانیه رسمی به مواردی از جرمهای خود اعتراف کرد
که یکی از مهمترین آنها ارتباط و جاسوسی برای
رژیم جمهوری اسالمی ایران است.
«عزیر جان بلوچ» بنیانگذار باند تبهکاری «لیار گنگستر»
در کراچی و رییس سابق کمیته ممنوع الفعالیت «امان
خلق» در پاکستان که در  24آوریل سال گذشته دستگیر
شد ،اخیرا پس از جلسات متعدد محاکمهاش در دادگاه
جنایی کراچی با انتشار اعترافنامه رسمی سرگشادهای
مسئولیت برخی از اتهامهای وارد بر خود را بر عهده
گرفته است .عزیر بلوچ به روابط غیرقانونی و زد و بند
با بعضی چهرههای سرشناس سیاسی و سازمانهای
بیگانه (خارج از پاکستان) و جمعآوری و اخاذی
میلیونها دالر پول نامشروع ،اعتراف کرده است .او
همچنین به سایر فعالیتهای تبهکارانه و بویژه ارتباط

نزدیک با سرویس جاسوسی هند ( )IBو وزارت
اطالعات جمهوری اسالمی ایران معترف است.
عزیر بلوچ با جاسوس ایرانی به نام «حاجی نصیر»
در ارتباط بوده است که برنامههای دیدار و گفتگو
با ماموران وزارت اطالعات جمهوری اسالمی را
تنظیم می کرده و عزیر بلوچ اطالعات بسیاری درباره
فعالیتهای نیروهای مسلح پاکستان را در اختیار
سرویسهای جاسوسی جمهوری اسالمی ایران قرار
داده است.
به گزارش وبگاه خبری اخبار بین المللی پاکستان،
عزیر جان بلوچ رییس سابق کمیته امان خلق که متولد
کراچی و از والدین ایرانیاالصل است همچنین به
مواردی از حذف فیزیکی رقبای سیاسی ،پرداخت
رشوه ،گرفتن باج و بسیاری دیگر از موارد فعالیتهای
مجرمانه اعتراف کرده است و هم اکنون در بازداشت
ارتش پاکستان است.

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه چاپی خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

تحریمهایغیرهستهایعلیهایرانتشدیدمیشود
وزیر خزانه داری ایاالت متحده میگوید تحریمهای
غیر هستهای علیه تهران تشدید خواهد شد.
به گزارش وبسایت فایننشنال تایمز ،استیون
منوچین در بخشی از گفت و گو با این رسانه ،ضمن
اشاره به تحریمهای کره شمالی و ایران ،گفت :هفته
گذشته به دلیل نقض حقوق بشر ،تحریمهایی علیه
ایران اعمال کردیم و تحریمهای غیر هستهای
بیشتری علیه ایران اعمال خواهد شد.
اشاره آقای منوچین به اطالعیه وزارت خزانهداری
آمریکا است که هفته پیش نام «سهراب سلیمانی»
سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی سازمان زندانها
و اداره کل زندانهای تهران را به لیست تحریم های
ناقضان حقوق بشر اضافه کرد.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ،سهراب

سلیمانی ،برادر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس
ایران است .آقای سلیمانی بیش از یک دهه مدیر
کل سازمان زندانهای استان تهران بود و از سال
گذشته به سمت سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی
سازمان زندان ها منصوب شد.
استیون منوچین در گفت و گو با فایننشنال تایمز
گفت ایاالت متحده به دقت ایران را زیر نظر دارد.
در ماههای اخیر تالشهایی در کنگره آمریکا
برای تحریم سپاه صورت گرفته و همچنین دولت
ترامپ موضوع قراردادن نام سپاه پاسداران در لیست
سازمان های تروریستی را احتماال بررسی خواهد
کرد .با این حال ،باب کورکر اعالم کرده ،طرحهای
تحریم بیشتر ایران ،تا زمان برگزاری انتخابات
اردیبهشت ماه ایران به تعویق افتاده است.

www.iranshahrnewsagency.com
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درکانون خبر:

کشف یک جسد فاسد شده در وستلیک کالیفرنیا

به دنبال کشف یک جسد در داخل خودرویی در منطقه وست لیک ،پلیس و
پزشکی قانونی به این مکان اعزام شدند.
این جسد در ساعت  2:10دقیقه صبح  18اپریل در جنوب وست لیک در داخل
یک خودرو در حالی پیدا شد که به شدت فاسد شده بود.
پلیس اعالم کرد این جسد متعلق به مردی حدودا چهل ساله است که به نظر
میرسد مدت زیادی از مرگ او گذشته باشد.
خودوری مذکور در حالتی عجیب در وسط خیابان رها شده بود و گفته
میشود برچسب اوبر نیز بر روی آن دیده شده است.
پلیس هویت مالک خودوری اوبر گه ضارب احتمالی توصیف شده را شناسایی
کرده و وی را دیباتولو فردریکو معرفی کرده است.
پلیس در عین حال اعالم کرده بر طبق عدم وجود شواهد کافی معلم نیست که
خودرو متعلق به وی بوده باشد یا خیر.

مقامات در پایان از ادامه بازپرسی ها و تحقیقات پلیس در این پرونده خبر
دادهاند و مراتب هشدار را به کمپانی مسافربری اوبر نیز ابالغ کرده اند.

تالش برای کاهش تلفات در شلیکهای پلیس

پس از گذشت  2سال از مطالعه بر روی شیوههای کاستن از رویارویی ماموران
پلیس لسآنجلس با مردم ،چگونگی به کارگیری اسلحه و افزایش شمار کسانی
که بدون دلیل موجه به دست پلیس کشته میشوند ،کمیسیون پلیس لسآنجلس
روز سه شنبه  18اپریل در جلسه ویژه خود طرح تازه ای را در زمینه مقررات
استفاده از اسلحه و زمان ضروری آن به رای گذاشت و بر اساس آرای اکثریت
مصوبه جدید خود را به اعالم رساند.
بر اساس این مصوبه نیروهای پلیس مجبور خواهند بود که با رعایت دستور
کار ویژه حتی المقدور از شمار مرگ و میر ناشی از تیراندازیهای بیهوده
بکاهند.
بر اساس یک مطالعه تازه ،یک به یک پروندههایی که در سال گذشته منجر به
شکایت و مرگ شده است میزان خطا در تصمیم به شلیک که در  10سال پیش
 16درصد بوده به  50درصد افزایش یافته است.
این میزان در سال  ،2015سی و دو درصد اعالم شده بود.

تغییرات در ترمینالهای فرودگاهLAX

 21خط هوایی در روزهای دوازدهم ،چهاردهم و شانزدهم ماه می،2017
ترمینالهای ورود و خروج خود را در فرودگاه بین المللی لسآنجلس جابهجا
خواهند کرد.
بنا بر این گزارش ،ترمینالهای ورودی و خروجی برخی پروازهای فرودگاه
 LAXمطابق برنامهای که از هم اکنون اعالم کردهاند در تاریخهای مذکور تغییر
خواهند یافت.
این تغییر و تحول ها شامل پروازهای خروجی برخی از خطوط هوایی داخلی
و خارجی از جمله ایر کانادا ،بوتیک ایر ،دلتا ،هاوواین و قطر ایرالین و تعدادی
دیگر از جمله خطوط آلفا ایرالین است.
همچنین خطوط هواپیمایی ساوت وست نیز ترمینال پروازهای بین المللی
ورودی خود را در روزهای ذکر شده از ترمینال  2به برادلی و پروازهای بین
المللی خروجی خود را به ترمینال  1منتقل خواهد کرد.

بازدید سناتور کالیفرنیایی از عراق و سوریه

کامال هریس سناتور تازه کالیفرنیا در سنای امریکا درنخستین سفر خود به خار
ج از ایاالت متحده همراه با شماری ازنمایندگان کنگره به عراق و اردن سفر
کرد تا بتواند خود شاهد مسائل و مشکالت خاورمیانه باشد.
او در عراق با نظامیانی که از کالیفرنیا در این کشور مشغول خدمت هستند
دیدار و گفت و گو کرد.
وی در اردن نیر به دیدار اردوگاه پناهندگان سوریهای به نام اردوگاه زاتاری
رفت که در حدود  8000پناهجو را در خود جای داده است.
کامالهریس در سنای امریکا در کیته اطالعات خدمت میکند که از سوی کیته
امنیت داخلی و کمیته روابط بین حکومت ها در سنا اداره میشود.
در هفته گذشته خوان واراس نماینده دموکرات کنگره از ویستای سن دیه گو و
دارل آیسا نماینده جمهوریخواه این شهر نیر در اردن ،مصر و لبنان بوند.
در سوی دیگر اما مایک تامپسون نماینده کنگره از سنت هلنا به کره جنوبی
سفر کرد.

پالکهای ویژه معلوالن همچنان در معرض سو استفاده

درخواست مایک گاتو نماینده مردم گلندل در مجلس ایالتی کالیفرنیا درباره
شرایط پالکهای معلولیت بررسی شد.
در این بررسی که نتیجه آن اخیرا منتشر گردید ،مشخص شدهاست که اداره
راهنمایی و رانندگی کالیفرنیا بررسی دقیقی بر روی کسانی که پالک ویژه
ناتوانی و نقص عضو یا معلولیت درخواست مینمایند به عمل نمیآورد .در
حال حاضر  2/9میلیون نفر از پالک ویژه ناتوانهای جسمی و بیماران استفاده
میکنند و این در حالی است که بسیاری از این تعداد واجد شرایط الزم نیستند.
بررسی کنندگان از سوی مجلس ایالتی ،بازنگری  96مورد از متقاضیان دریافت
پالک ناتوانان جسمی را که تصویب شده بودند ،بر عهده داشتند .این کارگروه
دریافتند که تنها  26مورد واجد شرایط بوده و  70مورد دیگر شرایط الزم برای
اخذ این پالکها اقدام کرده و یا دریافت کردهاند ،صالحیت و شرایط الزم و
دریافت پالک را ندارند.
بر اساس این الگو 1/1 ،میلیون نفری که از جوالی  2013تا جون  2016جهت مکفی برای دریافت آن را نداشتهاند.

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

طرح جدید برای پرداخت وام های دانشجویی
در کالیفرنیا
جان چیانگ رئیس خزانه داری کالیفرنیا اعالم کرد از طرح پیشنهادی سناتور
دموکرات بن الن از سانتامونیکا در مورد وامهای دانشجویی که به مجلس ارائه
داده ،حمایت میکند.
جان چیانگ که خود را نامزد انتخابات  2018برای فرمانداری کالیفرنیا اعالم
کرده است میگوید با فراهم نمودن  25میلیون دالر میتوان به دانشجویانی
که وامهای خود را از موسسات مالی خصوصی دریافت کردهاند و بهره بسیار
باالیی میپردازند ،کمک کرد تا این وامهای دانشجویی را بازپس دهند.
این وام ها شامل دانشجویان دوره لیسانس میشود که وام کمتر از  25هزار
دالر دارند.
در این طرح دولت کالیفرنیا بازپرداخت وام دانشجویی را در صورت عدم
پرداخت تا  10درصد تامین میکند.
گفته میشود در کل ایاالت متحده بدهی دانشجویان تا یک تریلیون دالر
تخمین خورده است.
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سآنجلس کلید خورد
کمپین  10میلیون دالری در ل 

ت مدیران کانتی
اریک گارستی شهردار لسآنجلس و هیلدا سولیس ،رئيس هی 
لسآنجلس آغاز به کار کمپینی برای گردآوری  ۱۰میلیون دالر بودجه برای
پرداخت مخارج استخدام وکیل و دیگر مخارج حقوقی برای پیشگیری از اخراج
مهاجران غیرقانونی در لسآنجلس کانتی را اعالم کردند.
این  ۱۰میلیون دالر که از محل بودجههای شهر لسآنجلس ،کانتی لسآنجلس
و هدایای مالی افراد گردآوری شده ،در حسابی به نام صندوق عدالت لسآنجلس
نگهداری خواهد شد ۲ .میلیون دالر از این مبلغ را شهر لسآنجلس پرداخت کرده
است .این حساب مالی پس از تصمیم ویژه رئيس جمهور دانالد ترامپ در مورد
اخراج مهاجران غیرقانونی ،نه تنها از سوی مسئوالن شهرداری و کانتی لسآنجلس
بلکه به یاری کنشگران حقوق مدنی برای معنا بخشیدن به واقعیت ،لسآنجلس
شهر پناهگاه مهاجران ،شکل گرفته است.
هواداران دونالد ترامپ و مخالفان مهاجران با حضور خود در برابر ساختمان

کانتی و شهرداری اعتراض داشتند که نباید پول مالیات دهندگان در راه دفاع از
مهاجران غیرقانونی مصرف شود.

آتش سوزی در مرکز کشت غیر قانونی ماریجوانا

از  ۱۱شب یکشنبه گذشته ۳۵۰ ،بوته ماریجوانا در یک محل تجاری در
شهر گاردن گروو ( )Garden Groveدر آتش سوزی سوخت .این محل
که در بلوک  ۱۳۰۰۰سنچوری بلوار قرار داشت ،بیدرنگ با حضور ماموران
پلیس و آتشنشانی روبرو شد .در این آتش سوزی ،هیچ کس مجروح نشد
و با این که ماموران پلیس دستور جستجو داشتند ،کسی نیز دستگیر نشد.
هنوز علت آتش سوزی و دیگر آگاهیها در مورد صاحبان این بوتههای
ماریجوانا اعالم نشده است.
پس از تصویب الیحه آزاد شدن مصرف ماریجوانا برای گذران اوقات
فراغت برای افراد باالی  ۲۱سال ،با این که شهرها و کانتیهای ایالتهای ارائه کردهاند ،شمار زیادی از افراد سودجو ،خطر تولید و کشت را به طور
کالیفرنیا هر کدام مقررات ویژهای برای صدور پروانه کسب در این مورد پنهانی برای درآمد بیشتر و آسانتر به جان خریدهاند.

نشت گاز در ساختمان دانشگاه  USCدر لسآنجلس

نشت گاز در محل ساختمان اداری دانشگاه  ،USCدر ساعت  7و 20
دقیقه بامداد روز  17آپریل  ،موجب شد این ساختمان که در بالک ۳۷۰۰
جنوب خیابان ورمانت ( ،)Vermontتخلیه شود و حتی کسانی که در
ساختمان  ۷طبقه مشغول کارهای ساختمانی بودند ،ناگزیر شدند به دستور
اداره آتشنشانی دانشگاه  ،ساختمان را ترک کنند .ترکیدگی لوله گاز که
در محل اصلی دانشگاه قرار داشت موجب آشفتگی و هراس و حرکتهای
سراسیمه کارکنان و دانشجویان شده بود که با بسته بودن دربهای ورودی
شماره  ۶دانشگاه در تقاطع خیابان آلکازار و سوتو در نزدیکی ساختمان
علوم بهداشتی روبرو شدند.
پس از ترمیم مقدماتی لوله و بستن نشت گاز ،در ساعت  9و  21دقیقه

بامداد ،همه به سر کار خویش بازگشتند.

عواقب حقوقی درگیریهای خونین در دانشگاه برکلی

پس از درگیری روز شنبه بین هواداران و مخالفان دونالد ترامپ در دانشگاه
برکلی کالیفرنیا که در روز  ۱۵آپریل روی داد ،مقامات دانشگاه اعالم کردند
که دستور تحقیق و بررسی فوری در مورد حضور نیتان دامیگو (Nathan
 )Damigoیکی از دانشجویان دانشگاه که از گروه نژادپرستان برتری طلب
سفید پوست معروف به وایت سوپریمیست ( )White Supremacistاست
در میان تظاهر کنندگان و کوبیدن مشت بر صورت یک زن است ،صادر شده
است .رئيس دانشگاه بر کلی ،اِلن ُجون گفت دانشگاه نمیتواند خشونت را
تحمل کند و ما هر گونه راه و مسیر قانونی را برای تنبیه کسانی که خشونت را
ترویج میکنند و رواداری را به خطر میاندازند ،طی خواهیم کرد.
نیتان دامیگو از بنیانگذاران این گروه نژادپرست است و تصاویر ویدیویی
حضور و خشونت او را ثبت و ضبط کردهاند.

دیدار محرمانه وزیر کشور آمریکا با فرماندار کالیفرنیا

رایان زینک ( )Zinkeوزیر کشور در کابینه دونالد ترامپ با جری براون
فرماندار کالیفرنیا دیداری خصوصی در ساکرامنتو داشته که آن را سازنده و
مثبت ارزیابی کرده است .با این حال اعالم نشده است که این دیدار از سوی
چه کسی برنامهریزی شده و از سوی دفتر جری براون نیز در برنامههای روزانه
او ثبت نشده بود.
ایوان وست تروپ ( ، )West Rupسخنگوی مطبوعاتی جری براون گفت در
این دیدار ،هر دو طرف ،درک متقابل از شناخت وظیفه و مسئولیتهای ایالت
کالیفرنیا و دولت فدرال در زمینه آب و زمین و مدیریت آن داشتهاند و رایان
زینک گفت موضوع محدودیت و زیرساختهای زمینها و آبهای عمومی
مورد گفتگو بوده است.
رایان زینک ،نماینده پیشین کنگره از ایالت مونتانا است که در ماه گذشته

وزارت او از سوی مجلس سنا تایید شده است.

بازداشت شدگان معترض به ترامپ آزاد شدند

ایرما موتا ( )Irma Motaسخنگوی اداره پلیس لسآنجلس اعالم کرد که
 35نفری که در جریان تظاهرات در برابر بازداشتگاه لسآنجلس واقع در شماره
 535خیابان اَلَمیدا دستگیر شده بودند ،آزاد شدهاند.
روز  13آپریل ،تظاهرات اعتراضی از برابر کلیسای یوناید متدیست در مرکز
لسآنجلس در اعتراض به بازداشت مهاجران غیرقانونی از سوی اداره گمرک و
مرزبانی ،آغاز شد و راهپیمایی اعتراضی به جلوی دروازههای ورودی بازداشتگاه
کشانده شد و تظاهر کنندگان که در صف مقدم آنان کنشگران حقوق مدنی و
روحانیون کلیسا بودند ،بر روی زمین نشسته و راه ورود اتومبیلهایی را که
بازداشت شدگان مهاجر را میآوردند ،بستند.
مراسم نیایش روز یکشنبه از سوی شماری از بنیادهای مذهبی از ادیان مختلف
در هفته مقدس اتحاد مسیحیان بر پا شده بود و موجب خشم دینداران شده است.

فرماندارکالیفرنیا :تخلفات ادارهمالیاتپیگیری شود

جری براون فرماندار کالیفرنیا درخواست کرد تا در مورد استفاده نادرست از
کارمندان و نیروی انسانی اداره مالیات بر فروش ایالت کالیفرنیا ،تحقیقات الزم
به عمل بیاید.
اودر نامهای که به هئیت مدیره اداره مالیات نوشته ،گفته است که از رهبران دو
مجلس قانونگذاری خواهد خواست تا قوانین و مقرراتی را به طور جدی در
مورد رسیدگی به این موضوع تدوین کنند تاادارهای که باید ساالنه  60میلیارد
دالر مالیات ساالنه گردآوری نماید ،کارمندان خود را به کار مرتب کردن پارکینگ
نگمارد .این  113نفر کارمند برای ایالت هزینه دارد و در حالی که پیگیری دریافت
مالیات برای ایالت کالیفرنیا حیاتی است ،نمیتوان از آنان برای مشاغل دیگر بهره
گرفت.

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
 21تا  27آپریل  ( 1تا  7اردیبهشت)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی 1373
جمعه  1اردیبهشت 21/آوریل
خورشیدی (1994میالدی)
 1296خورشیدی (1917میالدی)
درگذشت ابوالحسن ورزی  -شاعر
درگذشت ادیب الممالك فراهانی
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
 1321خورشیدی ( 1942میالدی)
زادروز محمد مختاری ،شاعر و پژوهشگر درگذشت ایرج رستمی روزنامه نگار و ناشر
و از قربانیان قتلهای زنجیرهای با آمریت علی روزنامه «ایران نیوز» در شهر گلندل كالیفرنیا
 2007( 1386میالدی)
خامنهای و مصباح یزدی
درگذشت دکتر هالکو رامبد رجل سیاسی دوران
حکومت محمدرضاشاه پهلوی ،نماینده مجلس
شورای ملی و دبیرکل حزب مردم و رئیس دفتر
و مشاور سیاسی شاهزاده رضا پهلوی در تبعید،
در پاریس
 1394خورشیدی ( 2015میالدی)
درگذشت عزیز اصلی ،دروازهبان اسبق تیم ملی
ایران و باشگاه پرسپولیس در شهر دوسلدروف
آلمان پس از سالها مبارزه با بیماری .وی متولد
 1330خورشیدی ( 1951میالدی)
درگذشت محمدتقی بهار (ملك الشعرا) ،شاعر 1316 ،در تبریز بود .او از نخستین بازیکنانی است
که به بازیگری روی آورد و در هشت فیلم بازی
ادیب و سیاستمدار
کرد.
 1335خورشیدی ( 1956میالدی)
زادروز مدیا كاشیگر ،شاعر ،قصه نویس و
مترجم
 1359خورشیدی (1980میالدی)
درگذشت سهراب سپهری  -شاعر و نقاش
صاحب سبک معاصر .از آثار او اتاق آبی و هشت
چهارشنبه  6اردیبهشت 26/آوریل
کتاب
 1338خورشیدی (1959میالدی)
آثار سهراب سپهری به صورت کتاب و کتاب
زادروز فریبا صدیقی ،قصه نویس و شاعر
گویا در شرکت کتاب موجود می باشند
 1394خورشیدی ( 2015میالدی)
1359خورشیدی ( 1980میالدی)
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
نصب لوح یادبود در رستوران میكونوس درگذشت حسین قندی ،استاد روزنامهنگاری در درگذشت اسماعیل مهرتاش ،نوازندهی تار و
در برلین آلمان به مناسبت ترور دكتر صادق ایران به علت ایست قلبی در سن  64سالگی در معلم موسیقی
شرفكندی ،فتاح عبدلی ،همایون اردالن و نوری بیمارستان غیاثی در تهران .وی در مطبوعات ایران  1372خورشیدی ( 1993میالدی)
دهكردی از رهبران حزب دمكرات كردستان ،در به عنوان «سلطان تیتر» شهرت داشت.
درگذشت حسینعلی هروی ،نویسنده و
پژوهشگر ادبیات و موسیقی ایرانی
این محل
 1379خورشیدی ( 2000میالدی)
دوشنبه  4اردیبهشت 24/آوریل
درگذشت نورالدین رضوی سروستانی -خواننده
شنبه  2اردیبهشت 22/آوریل
و ردیفدان -از آثار وی دوره ردیف آوازی به
 1314خورشیدی ( 1935میالدی)
 1332خورشیدی (1953میالدی)
روایت نورعلی برومند است.
درگذشت سرتیپ ستاد محمود افشارطوس ،تأسیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
ریس کل شهربانی در دولت دکتر مصدق که به  1319خورشیدی (1940میالدی)
تأسیس فرستنده رادیو ایران
طرز مشکوکی به قتل رسید
 1321خورشیدی ( 1942میالدی)
 1338خورشیدی (1959میالدی)
زادروز شهال الهیجی ،مترجم ،ناشر ،و فعال
زادروز قیصر امین پور ،شاعر
حقوق زنان
 1377خورشیدی (1998میالدی)
درگذشت سپهبد نادر باتمانقلیچ  ،رییس ستاد
ارتش شاهنشاهی در دوره محمدرضاشاه پهلوی.
 1386خورشیدی ( 2007میالدی)
پنجشنبه  7اردیبهشت 27/آوریل
درگذشت لیلی متیندفتری هنرمند ،نقاش و
مدرس دانشگاه هنرهای زیبا دانشگاه تهران  1306خورشیدی ( 1927میالدی)
در پاریس .لیلی دختر دکتر احمد متین دفتری انتشار نخستین شماره از روزنام ه «تجدد ایران»
نخستوزیر پیشین ایران و نوه دکتر محمد به مدیریت میرزا سید محمد طباطبائی در تهران
 1366خورشیدی (1987میالدی)
 1311خورشیدی ( 1932میالدی)
درگذشت محمود محمودی خوانساری  -مصدق بود.
رابندرنات تاگور ،ادیب و فیلسوف هندوستان،
خواننده و موسیقیدان
برای یك دیدار فرهنگی وارد تهران شد
سه شنبه  5اردیبهشت 25/آوریل
 1311خورشیدی ( 1932میالدی)
 1314خورشیدی (1935میالدی)
یکشنبه  3اردیبهشت 23/آوریل
زادروز تورج نگهبان ،شاعر و ترانه سرا
شركت فرخنده جورابچی ،نخستین نماینده
 1330خورشیدی ( 1951میالدی)
رسمی زنان ایران در كنگرهی جهانی زن
1353خورشیدی (1974میالدی)
انتصاب دکتر محمد مصدق به نخستوزیری
درگذشت بهمن هيربد ،مدير و موسس مجله  1319خورشیدی ( 1940میالدی)
 1379خورشیدی ( 2000میالدی)
انجام مراسم گشایش دستگاه فرستندهی «رادیو
موزيك ايران
درگذشت نورالدین رضوی سروستانی ،خواننده
تهران»
 1358خورشیدی (1979میالدی)
و ردیفدان موسیقی ایرانی
درگذشت محمدولی قرنی ،نخستین رئیس  1341خورشیدی ( 1962میالدی)
زادروز عمادالدین باقی ،تاریخدان ،نویسنده،
فعال حقوق بشر ،روزنامهنگار ،زندانی سیاسی،
رئیس و بنیانگذار کمیته دفاع از حقوق زندانیان و
از اعضای سابق سپاه پاسداران و نویسنده کتاب
درسی تاریخ معاصر دبیرستانهای ایران در اوخر
دهه هفتاد خورشیدی است
 1348خورشیدی ( 1969میالدی)
شهبانوی ایران فرح پهلوی به همراهی آندره
مالرو در پاریس خانه ایران را در خیابان شانزه
لیزه افتتاح کرد.
1384خورشیدی ( 2005میالدی)
درگذشت رحیم مؤذنزاده اردبیلی ،گوینده اذان
ایرانی مشهور و تاریخی جهان اسالم در آواز
بیات ترک و در گوشه روح االرواح
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت بیژن ترقی ،شاعر و ترانهسرا بر اثر
نارسایی تنفسی در سن  80سالگی در تهران .وی
در  12اسفند  1308در تهران متولد شد و از سال
 1335همکاری خود را با رادیو آغاز کرد.
کتاب خاطرات زنده یاد بیژن ترقی با عنوان
از پشت ديوارهای خاطره و کتاب سرودههای او
با عنوان آتش کاروان در شرکت کتاب موجود
هستند

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر :در پایان آخرین روز از مهلت پنج روزه برای ثبتنام نامزدی انتخابات
دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسالمی ایران ،وزارت کشور اعالم کرد،
 ۱۶۳۶نفر داوطلب نامزدی در این انتخابات شدهاند.
به این میگن دموکراسی و آزادی! هر کی از ننهاش قهر میکنه ،میاد نامزد انتخابات
ریاست جمهوری اسالمی میشه .به هرحال ،شهروند ایرانشهر از لحظات اولیه ثبتنام
در ستاد انتخابات ریاست جمهوری وزارت کشور حاضر بوده تا گزارشی درباره
این دلقکبازی ،ببخشید ،کاندیداها تهیه کنه؛ خدا به سر شاهده که با عین  1636نفر
مصاحبه کردم و ازشون خواستم تا دریک جمله انگیزه ثبتنامشونو برامون بگن البته
فقط گفتههای معروفترین نامزدها رو براتون گلچین کردم:
محمد غرضی :دیدم این دوره محسن رضایی نیست ،گفتم به هرحال انتخابات
نخودی الزم داره ،اومدم.
قمر خانوم :هیشکی نیومد خواستگاریم ،منم اینجوری اومدم نامزد کردم خب!
هوشنگ امیراحمدی :چون سران جمهوری اسالمی معتقد هستند که بنده
وطنفروش ،ضد انقالب ،فرصتطلب ،خائن ،دالل و جاسوس آمریکا هستم در این
انتخابات شرکت کردم.
ابراهیم رئیسی :گفتم چون دهه شصت تونستم کلی آدم رو تو زندان اوین و
جاهای دیگه قتلعام کنم ،االن هم میتونم همین کارو با ملت ضد انقالب و مخالف
امام خامنهای (!) بکنم.
حسینآقا بقال :برای باال بردن سهمیه شیر دولتی بقالیها وارد عرصه انتخابات
شدم.
محمدباقر قالیباف :هیچوقت آدم نباس کم بیاره! انتخابات قبلی همش تقصیر اون
هاشمی رفسنجانی گور به گور شده شد ،این دفعه اگه رییسجمهور نشم مثه کوی
دانشگاه سال  78همه اونایی که بهم رای ندادن رو از پنجره ساختمون آلومینیوم
(چون پالسکو دیگه نداریم) با رمز یازهرا و یاحسین میریزم پایین و بعدشم اونجا را
به آتیش میکشم.

مصطفی میرسلیم :اگه رییسجمهور بشم همونطور که برای رهبر کرهشمالی کادو
تولد فرستادیم (از طرف حزب موتلفه اسالمی) ،برای بقیه رهبرای دنیا هم جشن
تولد میگیرم.
اصغر قاتل :میدونم حتما تایید صالحیت میشم ،اصال تو این خرتوخری مملکت،
کی از من اصلحتره؟
محمود احمدینژاد :به جان آقام رحیممشایی قسم ،بخاطر این خس و خاشاکهایی
که مکررا ازم خواستن سهباره رییسجمهور بشم و نفتی که قبال سر سفرههاشون
آوردم ،ایندفعه بکنم تو حلقشون ،ثبتنام کردم.
حمید بقایی :همونایی که آقا محمود فرمودن! درضمن پرونده قضایی اختالس و
دزدی هم ندارم ،هر کی گفته ،شکر خورده.
پانیجون :همه نینیهای گوگولی اگه به من رای بدن ،به همشون اوجوالت
(احتماال همون شوکوالت) و بوس میدم و قول میدم یارانه جراحی زیبایی بهشون
بدم.
حسن روحانی :به دنبال برجام شماره دو ،سه و حتی ورژنهای باالتر هستم.
اسحاق جهانگیری :اومدم اگه یه وقت حسنآقا رد صالحیت شد ،منم باهاش رد
صالحیت بشم .هیچوقت رییسم رو تنها نمیذارم.
خواجه حافظ شیرازی :ایشان سالهاست فوت کردهاند وگرنه حتما ثبتنام
میکردند.
محمد هاشمی :اومدم جای برادر مرحومم حاج اکبرآقا رو خالی کنم و کاندیدا
بشم.
اعظم طالقانی :اومدم تکلیف این اصطالح رجل سیاسی رو روشن کنم!
مهدی خزعلی و قاسم شعله سعدی :قبل از اینکه بتونم باهاشون مصاحبه کنم،
بچههای اطالعات قپونشون کردن و بردن.
علی کوچولو ،چهار ساله از تهران :باباش گفت آوردش وزارت کشور نقاشیهاشو
نشون بده!
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راینمیدهمچونتفاوتینمیبینم

مهدی جاللی تهرانی-پژوهشگر علوم سیاسی:

من رای نمی دهم اما در عین حال معتقدم باید
با دقت از کلمه «تحریم» استفاده کنیم چرا که
رای ندادن به معنای تحریم نیست ،تحریم یک
عمل سیاسی است که باید سازماندهی شده و
نتایجش قابل ارزیابی باشد .ما تا به حال در
تاریخ جمهوری اسالمی انتخابات را تحریم
نکرده ایم و اگر هم بخواهیم چنین کاری بکنیم
باید سازماندهی داشته باشیم.
اما دلیل این که چرا رای نمی دهم این است
که در وضعیت انتخابات پیش رو ،هیچ تفاوتی
بین کاندیداها نمی بینم نظام جمهوری اسالمی
و حاکمیت در شرایط موجود به بنبست رسیده
و امکان مدیریت و حل بحرانهای مختلف و هم
ریشه ،از جمله بحران محیط زیستی و مسئله آب
و رفع فقر و گرسنگی یازده میلیون جمعیت را
ندارد.
جمهوری اسالمی همچنین در منطقه و سوریه
نیز به خاطر همدستی اش در جنایات بشاراسد
و تغییر آینده خاورمیانه و با وجود دولت جدید
آمریکا ،با بحران امنیتی روبرو خواهد بود.
از سوی دیگر جمهوری اسالمی امکان مبارزه
با فساد را نیز ندارد .همگی آنها عمال در این
فساد شریک هستند .در یک کالم حکومت؛ دچار
ورشکستگی اخالقی و بی کفایتی در مدیریت

است .شرایط اقتصادی ،محیط زیستی ،امنیت
داخلی و موقعییت منطقه ای ،کشور را عمال فلج
کرده و با انتخاب هیچ کدام از کاندیداهای مطرح
شده با تفاوت معناداری مواجه نخواهیم شد.
ضمن اینکه تمام کاندیداهای موجود به اصول
و ایدئولوژی حکومت اسالمی معتقدند و همه
آنها یک نقش مخرب منطقه ای برای جمهوری
اسالمی قائلند ،نقشی که به باور من ،هم برای
مردم ایران ویرانگر است و هم برای منطقه.
علیرغم ادعاهای گزاف آقای روحانی و ظریف
برای پیوستن به جامعه جهانی ،همدستی ایران
با بشاراسد موجب نفرت مردم منطقه از ایرانیان
شده و ما را منزوی کرده است .در نظر بگیرید که
آمریکا و یا غرب ما را منزوی نکردهاند .ما حتی
در سازمان همکاریهای کشورهای اسالمی هم
کامال منزوی هستیم .پنجاه کشور اسالمی علیه ما
بیانیه نوشتند ،بدین معنا که حتی ادعای اسالمیت
حکومت جمهوری اسالمی هم به بنبست رسیده.
است.
عالوه بر این ها ،به باور من برخالف
عوامفریبیهای رایج ،در هیچ جای جهان
دموکراسی از راه انتخابات محقق نشده است.
دموکراسی نیاز به از جان گذشتگی و مبارزه
خیابانی دارد .اگر در این کار فعال ناتوان هستیم

راهش دل بستن به انتخابات نیست .دموکراسی
در هیچ جای دنیا گام به گام اتفاق نیفتاده و این
ادعا؛ خودفریبی است و بیشتر ما را مایوس و
بیمار میکند.
دقت کنید که ما از سال  ۱۳۷۶تا  ،۱۳۹۶یعنی
مدت بیست سال ،به وعده اصالحات درون
حکومت وقت دادیم و در طول این مدت روند
سیاسی در کشور ما همواره با عقبگرد جدی
همراه بوده و تصور می کنم برای یک نسل
کفایت می کند تا درک کند که تجربه اصالحات،
تجربه نادرستی است و باید از آن رویگردان بود.
من تفاوتی میان رئیسی و روحانی نمی بینم.
یکی به من بگوید چه تفاوتی میان گفتمان و
سیاستهای رئیسی و روحانی وجود دارد؟ اگر
هم از نظر سابقه میگویید ،یکی جالد است و
دیگری مدت شانزده سال مهمترین مقام امنیتی
کشور و گمارده شخص رهبر بوده ،هم او که
برای دهنکجی و توهین به مردم ،جالد دیگری
که همکار رئیسی در هیات مرگ بوده را وزیر
دادگستری خود کرده است .همچنین میان رئیسی
و روحانی و احمدینژاد در زمینه سیاستهای
جمهوری اسالمی و به خصوص مداخله در منطقه
تفاوت وجود ندارد ،جز اینکه آقایان رئیسی و
احمدینژاد ،به اندازه روحانی دورو نیستند.

شیرپوشالیاحمدینژاد

رضا حقیقتنژاد  -روزنامه نگار:

مجموعه حرکات تیم احمدی نژاد این روزها
دو مسیر را به ذهن متبادر می کند :یا به نابودی
نظام واقف هستند یا به نابودی خودشان .آنها
ظاهرا با شجاعت تمام به مهم ترین نهادهای نظام
حمله می کنند .داوری ،عضو ستاد بقایی از جنگ
حامیان هاشمی و خامنه ای در انتخابات به عنوان
جنگ بنی امیه و بنی عباس یاد می کند .بقایی از
آمادگی برای شهادت می گوید .مشایی به اژه ای
نامه می نویسد و از صادق الریجانی به عنوان
توطئه گر ،گمراه و زیاده خواهی یاد می کند
که سال  ۹۰هدف پلیدی مانند بازداشت بقایی
را دنبال می کرد .آنها ابراهیم رئیسی را از طیف
اقتدارگرا توصیف می کنند و می گویند به دروغ
کاندیدای خامنه ای مطرح شده ،طرح پارلمانی
شدن ساختار نظام سیاسی که توسط خامنه ای
مطرح شد را ارتجاع می خوانند ،از روحانی به
عنوان استعمارگر و سرکوب گر یاد می کنند،
می گویند بقایی پیروز شود انقالبی نوین در راه
است ،از کنسرت معین و سیاوش قمیشی و ...
در تهران می نویسند ،چیزی نمانده که بگویند
حجاب را آزاد می کنیم و ولی فقیه را سرنگون.
اما تهور ظاهری از سوی این طیف چرا از سوی
نظام سیاسی تحمل می شود؟
به نظر می رسد نظام سیاسی به یک نکته مهم
واقف است .احمد توکلی ،نماینده سابق مجلس
که برای ردصالحیت احمدی نژاد به شورای
نگهبان نامه سرگشاده نوشت ،جمله مشهوری
درباره احمدی نژاد دارد .او می گوید سال  ۸۸بین
موسوی و احمدی نژاد از سر اضطرار به احمدی

نژاد رای دادم ،چون می دانستم موسوی می تواند
پتانسیل اجتماعی خودش را به یک پتانسیل
سیاسی علیه نظام  /خامنهای تبدیل کند ولی
احمدی نژاد اگر هم بخواهد ،نمی تواند چنین
پتانسیلی را برانگیخته کند.
این نکته را می توان در تحلیل رفتار اکثر حامیان
احمدی نژاد در ایران هم دریافت .انبوهی از مردم
حامی او خاطره خوش شان به دریافت یارانه،
پول نقد و وام های بی حساب و کتاب باز می
گردد .همین چند وقت پیش وقتی به عزیزی
گفتم احمدی نژاد کاندیدا شده ،گفت به او رای
می دهم ،چون می خواهم گلخانه بزنم ،وام نیاز
دارم .در واقع ترجمه پتانسیل اجتماعی احمدی
نژاد محدود به همین حوزه است .در حوزه آزادی
بیان ،آزادی سیاسی ،امنیت ،سیاست خارجی،
فرهنگ و  ،...هرچه خاطره از احمدی نژاد برجای
مانده ،زخم است و تلخ .به همین خاطر است که
بقایی شعار یارانه ۲۵۰هزار تومانی را مطرح می
کند .او و احمدی نژاد به خوبی می دانند که با
وعده توزیع پول بیشتر می توانند محبوبیت کسب
کنند .البته آنها هوس کرده بودند که از مسیر ملی
گرایی و آزادی خواهی یار جمع کنند ولی برای
کثیری از مردم وقتی او از آزادی خواهی حرف
می زند ،کهریزک به ذهن می آید ،برخوردهای
 ۸۸و  ....حتی در نزد برخی غیرسیاسی تر ها،
شعارهای ملی گرایانه احمدی نژاد ،او را نزد
جمعی مشهور و محبوب می کند ولی وقتی به
دعای فرج خواندن او گره می خورد ،مخاطب را
گیج می کند .احمدی نژاد از این مسیر یعنی گره

زدن ادبیات ملی گرایانه و آخرالزمانی هیچ گاه
نمی توند هویت یا مخاطب خاص و تعریف شده
ای برای خودش تعریف کند که منجر به شکل
دهی یک پتانسیل قابل توجه یا خطرناک شود.
درک مردم از احمدی نژاد اغلب مساوی وعده
های اقتصادی شده است .از این رو ،هیچکس
مقابله جویی سیاسی آنها با نظام را جدی نمی
گیرد .بابتش به نظام نیش و کنایه می زنند ولی
انتظار خاصی از احمدی نژاد ندارند .در واقع
مبارز طلبی آنها ،محصول جدی نگرفته شدن شان
ست ،هم در جامعه و هم در سطح کالن سیاسی.
با این حال چنین رفتاری مرز مشخص دارد .سال
ها پیش رحیم صفوی ،فرمانده سابق سپاه درباره
اصالح طلبان گفت ما منتظر بودیم مارهای سمی از
النه بیرون بیایند ،شکارشان کنیم ،شبیه همین حرفی
که دادستان کل کشور زد و خطاب به جریان احمدی
نژاد گفت وقتی این غده چرکین برسد ،جراحی می
شود .جراحی باند احمدی نژاد = ماری که خامنه ای
در آستین خود پرورش داد ،بر خالف جوسازی این
طیف هزینه باالیی ندارد .دقیقا به همان دلیل پیش
گفته؛ پتانسیل اجتماعی حامی احمدی نژاد قابلیت
ترجمه و تبدیل به یک پتانسیل سیاسی را ندارد.
یعنی اگر فردا احمدی نژاد ردصالحیت شود ،شاهد
اعتراض اجتماعی یا راهپیمایی یا نامه نگاری اهل
سیاست و چانه زنی نیستیم .مشتی جوک و کنایه
علیه خامنه ای و جنتی درست می شود که کارشان
تف سرباال بوده و تمام می شود .ما با یک شیر
پوشالی مواجه هستیم .این را خیلی ها می دانند ،از
جمله احمدی نژادی ها.

خبرگزاری ایرانشهر

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

این دو ،سالهاست به هم خدمت کردهاند!

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

جف زاکر ۵۱ ،ساله ،رئیس «سیانان» جهانی ،مردی که
به قول خودش «نیوز جانکی» است ،به حضور سرگرمی
در میان اخبار جدی باور دارد ،مردی که «سیانان» را
از ضرر پشت ضرر نجات داد و دوباره پرفروش و
پرمخاطب کرد ،مردی که منتقداناش او را به پوپولیسم
رسانهای متهم میکنند و خودش هم انکار نمیکند که
از کمی پوپولیسسم در کار رسانه بدش نمیاد .مردی که
برخالف بسیاری روسای سابق سیانان ،به مدیریت
جزئینگر معتقد است ،هر لحظه کار کارمنداناش را
دنبال میکند و مدام درحال فرستادن پیغام صوتی و
ایمیل به کارکنان است تا چیزی را اصالح کنند یا چیزی
اضافه کنند و بکاهند.
اما از همه مهمتر مردی که به جدیت متهم است
دونالد ترامپ را او چهره و سلبریتی رسانهای کرد ،او به
اقشار مختلف مردم شناساند و اگر او نبود ،این مصیبت
هم االن آوار سرمان نبود.
سالها پیش وقتی جف زاکر مدیریت بخش سرگرمی
شبک ه تلویزیونی «انبیسی» را برعهده داشت ،وقتی
ترامپ با چهارمین ورشکستگی هم مواجه شده بود و
ورشکستگی پنجم و ششم هم در راه بود ،جف زاکر
قبول کرد شبکهاش برنام ه «رییلتی شو» را با مدیریت
و سرمای ه ترامپ بسازد که ستارهاش هم خود دونالد
ترامپ بود .برنامهی تلویزیونی «کارآموز» که عرصه
خودنمایی ترامپ شد و اکثر مردم آمریکا اصال برای
اولینبار نام او را از آن برنامه شنیدند .برنامهای که برای
هر دوی آنها  -زاکر و ترامپ -سود بود.
سیلی از بیننده و پول سرازیر «انبیسی» کرد و ترامپ
را که در راه سقوط کامل بود ،نهتنها از ورشکستگی تمام
نجات داد ،که سلبریتی رسانهای کرد و یک ستاره در
هالیوود هم نصیبش کرد .زاکر و ترامپ دوستان خوبی

بودند ،زاکر در مراسم عروسی ترامپ و مالنیا شرکت
داشت ،در عروسی ایوانکا هم.
«سیانان» از اولین روزی که ترامپ اعالم کرد
میخواهد برای ریاستجمهوری نامزد شود ،ترامپ را
جدی گرفت و بیشتر از هر رسان ه تلویزیونی دیگری
اخبار کمپین انتخاباتی او را پوشش داد.
هیچ گردهمایی هواداران او نبود که در سیانان پوشش
رسانهای نگیرد .منتقدان بارها از سیانان انتقاد کردند که
اصال چرا انقدر به این نخاله توجه میکند و این همه
تصویر و صدا و وقت در اختیارش قرار میدهد و در
عمل هر لحظه این گزینه را محتملتر و مهمتر میکند.
سالها بعد از همکاری رسانهای موفق ترامپ و زاکر در
«انبی سي» وقتی زاکر دیگر از انبیسی بیرون آمده بود
و دنبال شغل مدیریت سیانان جهانی بود ،ترامپ با
روسای باالدستی سیانان تماس تلفنی گرفته و توصیه
کرده بود که زاکر را استخدام کنند .ترامپ به جد باور
دارد که او زاکر را رئیس «سیانان» کرد ،و این روزها که
در میان رسانهها ،سیانان را دشمن شماره یک خودش
میداند و مدام آنها را «فیکنیوز» مینامد ،در تماس
تلفنی با زاکر اعتراف کرد که این توصیه «بدترین تصمیم
زندگیاش» بوده و بشکنه این دستش که نمک نداره!
حتا در نشست رسانهای در کاخسفید در جدل با
خبرنگار سیانان به او گفت برو از رئیسات بپرس کی
اون را رئیس سیانان کرد و شغلش را مدیون چه کسی
است ».روسای «سیانان» منکر تماس تلفنی آن موقع
ترامپ و توصیهاش نمیشوند ،اما میگویند توصیه
ترامپ هیچ نقش و تاثیری در استخدام زاکر و انتخاب
آنها نداشت.
ترامپ و زاکر در این کمپین انتخاباتی هم بار دیگر بعد
از سالها ،عامل نجات یکدیگر شدند .حمالت شدید

و پشتسرهم ترامپ به «سیانان» باعث شده که شمار
بینندههای این شبکه تلویزیونی و میزان سوددهیاش از
هم ه تاریخاش بیشتر شود« ،سیانان» دیگر برای خیلیها
یک رسان ه خنثی بیبو و بیبخار نباشد و از سوی دیگر
با پوشش رسانهای وسیعاش از کمپین انتخاباتی ترامپ،
بار دیگر او را به بسیاری از مردم آمریکا شناساند و
گزینهای جدی کرد.
زاکر به گزارشگر اين مقاله كه روزها و هفتهها برای
تهی ه این خواندنی مفصل و موشکاف همراه او بوده
میگوید که در بعد شخصی ،دونالد را دوست دارد.
بعد فوری خودش را اصالح میکند« :منظورم پرزیدنت
ترامپ است».
میگوید ترامپ آدمی خوشمعاشر و دلنشین است.
فردای انتخابات ،زاکر به ترامپ زنگ زد تا به او تبریک
بگوید .ترامپ با ریشخند گفت ه زاکر را وقتی ترامپ
تصمیم گرفت دیگر با سیانان مصاحبه نکند ،یادآوری
کرد:
«فکر میکردم بدون سیانان نمیشود برنده شد».
زاکر هم فوری حاضرجوابی کرد« :فکر کن اگر با
سیانان درنیفتاده بودی ،رای مردمیات چقدر بیشتر
بود».
زاکر میگوید این یک دقیقه اول گفتگوی تلفنیشان
بود و  ۲۹دقیقه بعدی ،گفتگویی بود دلپذیر و دوستانه
میان دو نفر که سالهاست هم را میشناسند .شبی که
در گردهمایی جمهوریخواهان در کلیولند ،ترامپ
به شکل رسمی نامزد حزب جمهوریخواه برای
ریاستجمهوری شد ،زاکر در توالت مردانه ترامپ را
جلوی آیینه دید .ترامپ برگشت و به او گفت« :بهنظرت
هیچکدام اینها بدون آن ریلتی شو در انبیسی ممکن
بود؟» جواب زاکر کوتاه بود و روشن« :نه»

اصالحطلبانومحافظهکارانهمهمردمایراننیستند!

عمار ملکی ،استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ هلند:

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

نتایج یک نظرسنجی نشان
میدهد که در میان طبقه متوسط ایران ،رضا پهلوی ،نسرین
ستوده و میرحسین موسوی به عنوان کاندیدای سه گرایش
سیاسی «انحاللطلب»« ،تحولخواه» و «اصالحطلب»
بیشترین طرفدار را در میان پاسخ دهندگان دارند.
همزمان با دوران ثبت نام و تایید صالحیت کاندیداهای
انتخابات ریاست جمهوری در ایران ،این سؤاالت برای
بسیاری از ایرانیان مطرح است که:
اگر انتخابات در ایران ،شرایط یک انتخابات دموکراتیک
و آزاد را داشته باشد ،گزینههای مطلوب رأی دهندگان چه
کسانی هستند و مردم به کدام افراد و گرایشات سیاسی
اقبال بیشتری نشان میدهند؟
آیا حسن روحانی که بعنوان کاندیدای جناح اصالحطلب/
اعتدالگرا در انتخابات حضور دارد ،در یک انتخابات آزاد
هم گزینه مطلوب بخش وسیعی از رأی دهندگان خواهد
بود؟
آیا تمامی مردم ایران را میتوان به طرفداران اصالحطلبان و
محافظهکارانفروکاست؟
در میان آن بخش از مردم ایران که تعلق خاطری به جناح
محافظهکار حکومت ندارند ،چند گرایش سیاسی وجود
دارد و پایگاه رأی هر یک از این گرایشها چه میزان است؟
متاسفانه هیچ نظرسنجی مشخص و معتبری تاکنون به
این سؤاالت نپرداخته که به جز دوگانه اصالحطلب و
محافظهکار (اصول گرا) چه گرایشهای سیاسی اجتماعی
دیگری در ایران امروز وجود دارند و پایگاه اجتماعی هر
یک از آنها چه میزان است .حتی متاسفانه در نظرسنجیهایی
که موسسات نظرسنجی خصوصی در خارج کشور انجام
دادهاند (مانند نظرسنجی آی پز) ،تنها افراد مربوط به دو
جناح داخل حکومت مورد ارزیابی و انتخاب قرار میگیرند.
از سوی دیگر ،مشکل اصلی برای انجام نظرسنجی در یک
ساختار استبدادی و بسته ،بی اعتمادی پاسخ دهندگان است
چرا که آنها بدون اطمینان از ناشناس ماندن ،نمیتوانند

نظرات خود را آزادانه بیان کنند.
با تحلیل آماری و مقایسهای نتایج انتخابات دهههای اخیر،
تخمینی از میزان پایگاه رأی دو گرایش سیاسی اصالحطلب
و محافظهکار به دست آمده است .نتایج این تحلیلها نشان
میدهد که جناح محافظهکار که به دیدگاههای رهبری
جمهوری اسالمی نزدیک است و بخش عمده قدرت
در ساختار سیاسی کشور را در دست دارد ،حدود  ۲۰تا
 ۲۵درصد پایگاه رأی در سراسر کشور دارد .این میزان
شامل تمامی گرایشات نیروهای محافظهکار یا اصولگرا (از
اصولگرایان میانه رو تا نیروهای مذهبی تندرو) میشود.
از طرف دیگر جناح اصالحطلب و اعتدالگرا هم تقریبا
از همین میزان پایگاه رأی  ۲۵درصدی برخوردار هستند.
به نظر میرسد این دو جناح بر روی هم چیزی نزدیک به
 ۵۰درصد رأی دهندگان را تشکیل میدهند و نیمی دیگر
از رأی دهندگان ایرانی به هیچ یک از این دو گرایش تعلق
ندارند اگر چه شاید در شرایطی به کاندیداهای یکی از این
دو گرایش رأی بدهند.
بر مبنای شواهد اجتماعی و سیاسی موجود در جامعه،
این نظریه را میتوان مطرح کرد که به جز دو گرایش
محافظهکار و اصالحطلب ،حداقل دو گرایش سیاسی دیگر
هم در جامعه وجود دارد« :تحولخواهان» و «انحاللطلبان»
(سرنگونی طلبان) .برخالف دو گرایش محافظهکار و
اصالحطلب که هر دو بر حفظ و استمرار نظام جمهوری
اسالمی تاکید دارند ،انحاللطلبان خواستار حذف یا انحالل
نظام جمهوری اسالمی هستند .اما گرایش تحولخواه
دغدغه اصلیاش حفظ یا حذف نظام جمهوری اسالمی
نیست و بر تحقق مطالبات مدنی و حقوق بشری ایرانیان
تاکید دارد .تحولخواهان معتقدند که نه میتوان تحقق
مطالبات مدنی را فقط به انحالل جمهوری اسالمی موکول
کرد و نه اینکه تحقق آنها را به حفظ جمهوری اسالمی
مشروط کرد.
اصالحطلبان معموال این ادعا را مطرح میکنند که

بیشترین پایگاه رأی را در جامعه دارند و معموال به
پیروزی خود در انتخاباتی که میزان مشارکت باال باشد
استناد میکنند .بسیاری از اصالحطلبان مدعی هستند که
رهبران اصالحطلب ،محبوبترین شخصیتهای سیاسی در
ایران هستند .اما واقعیت این است که به دلیل آزاد نبودن
انتخابات در جمهوری اسالمی ،هیچ گاه امکان وزنکشی
سیاسی واقعی میان گرایشهای سیاسی مختلف وجود
نداشته است .به همین دلیل طرفداران تحولخواهان و
انحاللطلبان اگر بخواهند در انتخابات رأی دهند ،مجبورند
به کاندیدای اصالحطلبان رأی دهند در حالیکه کاندیدای
اصالحطلبان کاندیدای مطلوب آنها نیست.
به منظور پاسخ به سؤاالت باال و رمزگشایی از گرایشهای
سیاسی موجود در میان مردم و تخمین پایگاه رأی هر یک
از گرایشهای سیاسی «غیر محافظهکار» ،یک نظرسنجی
اینترنتی طراحی و انجام شد .در این مطلب یافتههای مهم
و جالب توجه این نظرسنجی ارایه و مورد بحث قرار
میگیرند:
بر اساس این نظر سنجی و آرای مردمی شاهزاده رضا
پهلوی با ۳۳درصد و حسن روحانی با ۴,۴درصد دارای
بیشترینوکمترینمیزانرأیبعنوانکاندیدایمطلوبپاسخ
دهندگان هستند .نسرین ستوده با ۲۰,۵درصد ،میرحسین
موسوی با ۱۷درصد ،محمد خاتمی با ۱۳,۳درصد ،فریبرز
رییس دانا با ۵,۹درصد ،احمد زیدآبادی با ۵,۸درصد آرا به
ترتیب در رتبههای دوم تا ششم قرار دارند.
نکته بسیار قابل تامل این است که این نظرسنجی نشان
میدهد در یک انتخابات آزاد ،هیچ یک از کاندیداها دارای
اکثریت مطلق نیست.
با این حال گرایش مردمی به عبور از شرایط فعلی و تغییر
ملموس در وضعیت زندگی بیشتر از رای به هر فرد و یا
گرایش سیاسی است .به این معنا که بین انحالل طلبان،
تحولخواهان و اصالح طلبان هرکه بتواند تغییرات جدی
ایجاد کند برنده قطعی میدان خواهد بود.
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یادداشتهای وارده:

خبرنگارلسآنجلستایمزدنبالکوکوسبزیایرانی

ترجمه  -امیر رنجبر:
یکی از غذاهای سنتی ایرانزمین کوکوسبزی است.
مخلوطی از سبزیهای معطر خرد شده مانند تره ،شوید،
شنبلیله ،گشنیز و اسفناج (یا برگ چغندر) و گاهی یک برگ
کاهو که با تخم مرغ زده شده ،خمیری را تشکیل میدهد که
در تابه با روغن سرخ شده و با ادویههای سلیقهای و برخی
اوقات زرشک و گردو سرو میشود .روزنامه لسآنجلس
تایمز با تعریفی از این غذای لذیذ ایرانی و مقایسه آن با
نوعی اغذیه ایتالیایی به نام فریتاتا و املت اسپانیایی ،به
آن لقب فریتاتای پارسی داده است .الای تایمز اخیرا و با
گزارشی از  Margy Rochlinخبرنگار محبوب خود ،به
معرفی رستورانهای ایرانی مشهوری که این خوراکی را به
مشتریان خود ارایه میکنند ،پرداخته است:
ساندویچی عطاری

معروفترین رستوران ایرانی پرژن اسکوئر در بلوار
وستوود که ساندویچهای لذیذ آن بین ایرانیتباران
هوادار بسیار دارد ،ساندویچی عطاری است؛ کوکو سبزی
با کاهو خرد شده ،برشهای نازک گوجه و برگ سبز
معطری از جعفری خام که در نان باگت فرانسوی قرار
داده شده ،تشکیل دهنده ساندویچ کوکو سبزی عطاری
است که همراه با یک بطری دوغ نعناعی خنک و نشستن
در کنار حوض کوچک وسط حیاط محوطه رستوران
عطاری و گوش کردن به موسیقی پاپ ایرانی ،لذت بردن
از یک خوراکی خوشمزه ایرانی را کامل میکند.
نشانی ساندویچی عطاری:
Westwood Blvd., Los Angeles1388

غذایی تازه معروف است .گزارش شده که روزانه فقط
حدود  2000پوند خیار رسمی ایرانی در فروشگاه کاشر
ایالت به فروش میرسد اما در گوشه شمالخاوری این
سوپرمارکت ،آشپزخانه کوچک روباز «تونی تشکووی»
قرار دارد که انواع چلو خورشت و غذاهای ایرانی را به
مشتریان عرضه میکند .برشهای کوکو سبزی متراکم
و آبدار آشپزخانه تونی تشکووی فروشگاه ایالت گاهی
همراه با فلفل دلمه در کنارش ،بسیار وسوسهانگیز مینماید.
این کوکو سبزی از سبزیهای تازه موجود در سوپرمارکت
کاشر ایالت درست شده است اما تونی تشکووی فرمول
کوکو سبزی خوشمزهاش را مخفی نگه میدارد.
نشانی فروشگاه کاشر ایالت:
W. Pico Blvd., Los Angeles8730

فروشگاههای هولسام چویس مارکت:

لذیذ گریل

فروشگاه کاشر ایالت:

این سوپرمارکت بزرگ برای ارایه سبزی و مواد

آن داده است و همچنین نسخهای از کوکو سبزی همراه با
تره هم در لذیذ گریل سرو می شود.
نشانی لذیذ گریل:
1922 Westwood Blvd., Los Angeles

این اغذیه فروشی مستقر در سوپر سان مارکت در بلوار
وستوود (پرژن اسکوئر) است و هنگامی که به منوی
آن نگاهی میکنید ،انواع کباب و چلو خورشت خوشمزه
ایرانی را مشاهده میکنید و پس از چلو خورشت قیمه
بادمجان معروف لذیذ گریل ،میتوان از کوکو سبزی این
رستوران نام برد .ترکیب نعناع خرد شده به جای شوید
در کوکو سبزی لذیذ گریل ،طعم متفاوت و دلپذیری به

فروشگاههای زنجیرهای Wholesome Choice
 Marketدر اورنج کانتی با کاالهای ایرانیپسند،
سالهاست که به ایرانیتباران ارواین و اناهایم سرویس
میدهند .در این سوپرمارکتها بوفه غذاهای ایرانی یکی
از پرطرفدارترین قسمتهای فروشگاه است .کوکو سبزی
آشپزخانه هولسام چویس به جای شوید ،اسفناج دارد و
در آن دانههای زرشک به کار رفته است و از این رو به آن
کوکو زرشک نیز میگویند .بوفه هولسام چویس مارکت
کوکو سبزی زرشکدار خود را همراه با گردو و ماست
عرضه میکند و اگر دوست داشته باشید ،میتوانید غذای
لذیذ خود را با خرید نان سنگک داغ تنوری از نانوایی
مستقر در مجاورت آشپزخانه فروشگاه ،کامل کنید.
نشانی:
18040 Culver Drive, Irvine
5755 E. La Palma Ave., Anaheim

افقي:
 -1سردار نامي رومي  -توجه داشتن به كسي
 -2سیستم مركزي به زبان انگلیسی  -از سبكهاي نقاشي
 -3اثر جين اوستين  -سخن ياوه  -اثر ايوان تورگينف
 بوزينه -4مدير  -انسانها  -آينده
 -5بريدن شاخهزائد  -بندگي  -داغ انگليسي  -ضمير
اشاره
 -6شهر ريشه  -پارچه زخمبند  -كالل
 -7غذاي شب  -از آدرسهاي ايميل  -ميانه بدن
 -8عرصه بكس  -پايتخت بحرين  -حالل رنگ
 -9منش و رفتار  -رانندگي به انگليسي  -جاي بازگشت
 -10مري  -باد خنك  -ضمير جمع
 -11حرف انتخاب  -خالص  -فلز سرخ  -پرده
 -12دوستي و محبت  -قطار شهري  -خانه پشت به
آفتاب
 -13فراموشكار  -زمخت  -ويتامين جدول  -بيني
 -14آرزومند  -تركيب سيمان با پنبه نسوز
 -15اجداد  -مطبخ

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

عمودي :
 -1اثر سامرست موام  -كشور فالسفه
 -2سنگانداز  -لوله تنفسي  -كالباس خشك
 -3حرف گوشهدار  -سوراخ بيني  -قاره زرد
 -4گوشت تركي  -فلز گلوله  -آتش دان حمام  -زاپاس
 -5برداشت محصول  -تابه نانپزي  -كاريز  -حرف

تعجب
 -6توان  -نصف چيزي  -شراب انگور
 -7رها  -تالم  -سحاب
 -8آزرده و ناراحت  -رفيق  -گذر گاه
 -9فلز چهره  -ببر فرانسه  -با
 -10چهل و سومين ايالت آمريكا  -حرف سكوت  -گروه
مجهز
 -11نفي تازي  -ضخيم نيست  -يار رامين  -پول خارجي
 -12خروس مازندراني  -افترا  -مقابل حاشيه  -حرف
درد
 -13فدراسيون شنا  -آرايش هنرپيشه  -هادي برق
 -14پنهان شدن نظامي  -اسم  -ناله بيمار
 -15ممارست  -اثر مارگريت ميچل

حل جدول شماره گذشته
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حیواناتازپزشکیچهمیدانند؟

سگ ،میمون و حتی زنبور بسیاری از داروهای
گیاهی را میشناسند و آنها را به کار میبرند.
دانشمندان بر این نظرند که آگاهی حیوانات از
داروها به درد انسان نیز میخورد.

جمله برای مقابله با بیماری ویروسی «تب زرد»
همه میدانند که گربه و سگ اگرچه جانورانی و مشکالت موجود در عادت ماهانه زنان استفاده
گوشتخوارند ،به سبزه نیز عالقمند هستند .این دو میشود.
جانور هنگام نارسایی معده سبزه میخورند و همین
امر سبب میشود که استفراغ کنند و از سوءهاضمه
راحت شوند.

میکند.
پروانه تخمهای خود را روی گلهای سمی
میگذارد تا از این راه به سالمت نوزادانش کمک
کند ،زیرا این گلها مادهای ترشح میکنند که برای
دشمنان پروانه و نوزادان آینده او سمی هستند.
زنبور عسل با تولید موم خود را از شر هجوم
باکتریها نجات میدهد .استفاده از موم برای مقابله
با باکتری ،درد و چرک در میان انسانها نیز رایج
است.
گنجشکها در مکزیک از ته سیگار در ساختن النه
خود استفاده میکنند ،زیرا نیکوتین سیگار کنهها را
از النه پرندگان دور میکند .پژوهشگران اما بر این
نظرند که نیکوتین گرچه در این زمینه به خدمت
گنجشکها میآید اما سالمتی آنها را هم به خطر
میاندازد.
کیسهخرس کوآال عالقه شدیدی به ساقه
اوکالیپتوس دارد .هرگاه این خرس ساقهای غیر از
اوکالیپتوس بخورد ،معدهاش منقلب میشود و در
چنین شرایطی کمی خاک میخورد تا معدهاش به
حالت عادی برگردد.

الکل برای رشد نوزادان حشرهای به نام «مگس
میوه» ضروری است .هنگام هجوم انگلها ،این
حشره باردار تخمگذاری خود را روی میوههای
تخمیر شده انجام میدهد .انگلها در صورت
خوردن این میوهها از بین میروند.
«ویتکس دونیانا» را میمونها بسیار دوست دارند .کرم پشمالو که خرس پشمالو نیز نامیده میشود،
آنها این میوه تیره رنگ را برای مبارزه با نیش مار دارویی خانگی برای درمان بیماریهایش میشناسد.
مصرف میکنند .از این میوه در علم پزشکی از او هنگام حمله انگلها ،گیاهان آلکالوئیددار مصرف

میمون به هیچ پشهبندی احتیاج ندارد .او وسیلهای
دیگر برای حفاظت از پوستاش از گزند حشرات
یافته است .میمونها پمادی دارند که برای مقابله با
حشرات به تمام بدن خود میمالد .آنها از سم هزارپا
به عنوان پماد شفابخشی استفاده میکند و آن را به
بدن خود میمالند .سم هزارپا حشرات را از نیش
زدن پشیمان میکند.

شمپانزه به هنگام هجوم انگلها ،اسهال یا ابتال
به ماالریا از روغنهای گیاهی استفاده میکند.
پژوهشگران متوجه شدهاند که شمپانزهها مسافتی
طوالنی میپیمایند تا گیاه «آسپیلیا» جمعآوری کرده
و از روغن آن برای این منظور استفاده کنند.
تاثیر برگهای آسپیلیا در معده سبب میشود
کرمهای تغذیه شده توسط شمپانزه به سرعت هضم
شوند .بسیاری از انسانها نیز در تانزانیا از این گیاه
به عنوان دارو در موردهای مختلف استفاده میکنند.

برهها با تقلید از مادر خود در خوردن گیاههای
شفابخش ،از آنها شیوه مبارزه با بیماریهای
گوناگون را نیز یاد میگیرند .پژوهشگران دانشگاه
ایالتی یوتای آمریکا به این نتیجه رسیدهاند که این
حیوانات برای مبارزه با کرمکهای درون معده خود
گیاهانی با درصد زیاد «تانن» میخورند و همین که
این بیماری برطرف شد ،تغذیه معمول خود را آغاز
میکنند.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در
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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  21آپریل 2017

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را منعکس و
منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com

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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در آستانه  24آپریل فیلم پرامیس با بازی
شهره آغداشلو اکران شد

هفته گذشته مراسم فرش قرمز و اکران نخست فیلم «پیمان»
با حضور ستاره ها و چهره های مشهور در لس آنجلس برگزار
شد.اثری جنجالی که به کشتار ارامنه توسط حکومت عثمانی در
جنگ اول جهانی می پردازد .یکی از بازیگران این فیلم شهره
آغداشلو هنرمند نامدار ایرانی است.
شهره آغداشلو ،بازیگر ایرانی در کنار کریستیان بیل و اسکار
آیزاک در فیلم  The Promiseظاهر شده است و موضوع این
فیلم درباره قتل عام یک و نیم میلیون ارمنی به دست ترکهای
عثمانی در سالهای جنگ جهانی اول می باشد.
شهره آغداشلو را دخترش تارا توزیع بر روی فرش قرمز اکران
فیلم  The Promiseهمراهی میکرد.
پیش زمینه تاریخی این فیلم نسلکشی ارمنیها در جریان
جنگ جهانی اول است و روایتگر رابطه این دو شخصیت در
آوریل  ۱۹۱۵و در هنگامی است که امپراطوری عثمانی دست
به بازداشت و اخراج  ۲۳۵تا  ۲۷۰روشنفکر .اکثر این افراد در
نهایت به قتل رسیدند.
داستان این فیلم از یک مثلث عشقی در دوران نسلکشی

ارمنیها شکل می گیرد که نشانگر شکوفه های عشق و زندگی
در سختترین شرایط ممکن و امید در دل سیاهی است.
اسکار ایزاک که ایفای نقش اصلی این فیلم را به عهده دارد،
نقش یک دانشجوی پزشکی ارمنی را بازی می کند .این فیلم
به روایت رابطه او با یک گزارشگر آمریکایی با بازی کریستین
بیل می پردازد.
برای نخستین بار فیلم  The Promiseدر جشنواره فیلم
تورنتوی کانادا اکران شد و تشویق حاضران را در پی داشت.
این فیلم با اینکه در سال  2016تولید شده است اما خود را برای
بازار سینمای آمریکا و جهان در آپریل  2017نگاه داشت و
اکنون همزمان با  24آپریل سالگرد قتل عام ارامنه در ترکیه روی
پرده اکران رفته است.
خانم آغداشلو ایفای نقش خود در فیلم  The Promiseرا
خاطره انگیز خوانده و گفته وقتی در کوههای اسپانیا مشغول
فیلم برداری این اثر بودهاند ،احساس کرده در حقیقت و به دور
از این همه حمایت یک تیم فیلمبرداری ،چه صحنههای تلخی
در تاریخ به وقوع پیوسته است.
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