
اکتشاف داروی عفونت 
استخوانی توسط دانشمند 

ایرانی آمریکایی

بازداشت دانشجوی ایرانی تبار 
توسط ماموران امنیت داخلی

ارتباط مستقیم از یک مدرسه 
ابتدایی با ایستگاه فضایی ناسا

انفجار پاسادینا تروریستی نبود

اطالعیه مهم در خصوص 
مارهای زنگی در کالیفرنیا

افزایش جنایات ناشی از نفرت 
در لس آنجلس

بازگشایی مجدد هتل کازینوی 
بایسیکل پس از رفع اتهامات

مصاحبه اختصاصی با ریتا 
جهان فروز

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:61  - APR, 7, 2017 w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و  دوم- شماره 61 - آدینه 7 آپریل 2017

رایگان
FREE

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

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

گرفته است رشک مبر...!!!

کشتی  گیر آمریکایی فیلمی است که بر اساس زندگی 
علی  افشار هنرپیشه، تهیه کننده،  سناریونویس و قهرمان 

اتومبیلرانی ایرانی ساکن آمریکا، ساخته شده است.
فیلم کشتی گیر آمریکایی داستان یک پسرنوجوان ایرانی  
است که  ۳۵ ساِل پیش مجبور به ترک ایران به مقصد 
آمریکا می شود و در این کشور جدید، با چالش های زیاد 

در زمینه های متعدد روبرو می گردد.
علی  به زودی فرا می گیرد که تنها راه مقابله با این چالش ها 
در جامعه مردمی ایاالت متحده،  این است  که یک برنده و 

قهرمان باشد و با فن کشتی  گیری این راه را آغاز می کند.
پیام این فیلم، مشوق و دارای تصویری مثبت در نمایانگری 

حضور یک نوجوان ایرانِی مهاجر در آمریکاست.
دراین فیلم جان وویت هنرپیشه مطرح آمریکایی و برنده 
جایزه اسکار، به همراه ویلیام فیچتنر، جورج کاستوراس و 

علی  افشار ایفای نقش می کنند.
  به عقیده منتقدین سینمایی، فیلم مهیج و سرگرم کننده 
کشتی گیر آمریکایی  تلفیقی است از فیلم های موفق راکی 

و کاراته کید.
 از جذابیت های دیگر این فیلم  اجرای آهنگ »به پاخیز« 
ایرانی  جامعه  محبوب  هنرمندان  شینی  و  اندی  توسط 
می باشد که در سال های گذشته کنسرت هایشان با استقبال 

چشمگیر اتباع امریکایی روبرو بوده است.
 شرکت وارنر برادرز فیلم  کشتی گیر آمریکایی را از سوم 
ماه می فقط برای یک روز در دو سانس و در ۱۳۰ سینمای 

آمریکا به نمایش خواهد گذاشت.
اما به گفته اندی در صورت استقبال مردمی از آن، امکان 
واگذاری سالن های بیشتر در سراسر ایاالت متحده آمریکا 

برای اکران این فیلم وجود دارد.
این خواننده محبوب ایرانی از هواداران خودخواست با 
استقبال از این فیلم اجازه دهند تا داستانی که فصل مشترک 
صدها هزار مهاجر ایرانی در ایاالت متحده آمریکاست 
بیش از پیش در دیدگاه مردم این کشور قرار گرفته و به 
آنها یادآوری کند که ایرانیان آمریکا یکی از کوشاترین، 
موفق ترین و صد البته مسئولیت پذیرترین گروه های 

مهاجری است که در خالل تاریخ سیصدساله این کشور 
در آن حضور یافته اند.

فیلم کشتی گیر آمریکایی در لس  آنجلس در سینماهای:
Century City 15
Cinemark 18 and XD Los Angeles
CHINESE 6 THEATRES

به اکران گذاشته خواهد شد.
عالقمندان به علی افشاری می توانند با مراجعه به فیسبوک 
و دیگر صفحات اجتماعی او یا اندی خواننده محبوب 

ایران اطالعات بیشتری به دست آورند.

ساکن  یهودی  ایرانی  هزار  ها  ده 
جنوب کالیفرنیا همراه با دیگر یهودیان 
جهان، از دوشنبه هفته آینده دهم آپریل 
مناسک  هفته  یک  مدت  به   2۰۱7
پسح  عید  یا  آزادی  به جشن  مربوط 

)passover( را برگزار می کنند.
آزادی قوم  یادآور  مراسمی ویژه که 
یهود از بند بردگی مصریان به رهبری 

موسی پیامبر عهد عتیق است.
آرزوی  ضمن  ایرانشهر  خبرگزاری 
تغییر  فردای  در  ایرانیان  همه  آنکه 
سرنگونی  و  ایران  در  سیاسی  رژیم 
و  همگام  اسالمی  جمهوری  رهبران 
همراه با همه ایرانیان از ادیان و اقوام 
گوناگون یک عید بزرگ آزادی ملت 
ایران باشد، به ایرانیان یهودی که پا به 
پای دیگر شهروندان ایرانی رانده شده 
از وطن در همه سی و هشت سال 
گذشته درد غربت را تجربه کرده اند، 
با  و  گفته  تبریک  را  آزادی  عید  ایام 

اختصاص عکس روی جلد خود در 
این شماره به یکی از نقاشی های خانم 
شیرین ربان گرافیک دیزاینر و فیلمساز 
در  که  لس آنجلس،  ساکن  سرشناس 
وب سایت »سوال پنجم« منتشر شده 
است، به توصیف این عید برای دیگر 
فارسی زبانان برای آشنایی مختصر با 

عید پسح می پردازد:
آنچنان که گفته شد، پسح یا فطیر، 
عید آزادی قوم یهود از قید برده داری 
با  پسح  عید  است.  مصر  فرعون های 
مراسمی پرشکوه و نیایش ها و آوازهای 
خوراکی های  و  است  هم راه  مذهبی 
ویژه دارد. این عید، یکی از سه عید 
بزرگ یهودیان به شمار می آید.که در 
نیمه ماه نیسان در تقویم عبری که در 
نیم کره شمالی در ایام ابتدای بهار واقع 
است، آغاز شده و به مدت یک هفته یا 

هشت روز ادامه می یابد.
اعضای  تمامی  پسح،  عید  شب  در 

می نشینند  غذا  سفره  دور  به  خانواده 
و هر یک، به نوبت بخشی از هگادا 
)داستان خروج از مصر( را می خواند.
در جریان مراسم عید، چهار جام شراب 

کوشر نوشیده می شود.
شام شب عید بسیار مفصل است و 
تخم مرغ، کاهو، ران مرغ و نان فطیریا 
از خوراک های سنتی  »َمصـا« بخشی 

شب عید پسح است.
آنجا که یهودیان هنگام خروج از مصر 
فرصت کافي براي تهیه خمیر مناسب 
جهت پخت نان نداشتند، ناگزیر از خمیِر 
ترش نشده - فطیر- استفاده کرده، نان 
فطیر ساختند که در زبان عبري »َمصـا« 
نام دارد و یهودیان در این عید تنها مجاز 

به استفاده ازاین نان هستند.
 پس از صرف شام، اعضای خانواده 
و  سلیمان  غزل های  غزل  به خواندن 
دیگر سروده های مذهبی ویژه عید پسح 

می پردازند.

دعوت اندی از مردم برای استقبال از یک فیلم سینمایی
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Passover 2017 - Monday, April 10 till Tuesday, April 18:

عید آزادی مبارک

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=35389&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42031&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40158&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=22061&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42485&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=37365
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42022
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34192&Status=2
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در کانون خبر: تصویر هفته:                             اثر: ژاک فراست

از حدود دو ماه پیش، رسیدگی به پرونده  متقاضیان 
در  متحد  ملل  سازمان  کمیساریای  در  پناهندگی 
پرونده های  و  درآمده  تعلیق  حالت  به  نیز  ترکیه 
آنالین مربوط به وضعیت پناهجویان ایرانی که دلیل 
تقاضای پناهندگی خود را دگر باشی جنسی عنوان 

کرده اند، از دسترس خارج شده بود.
به گفته پناهندگانی که با خبرنگاران صحبت کرده 
بعد  ماه   2۴ تا   ۱۸ بین  گذشته  سال  سه  دو  تا  اند، 
پناهندگان،  پرونده در کمیساریایی عالی  از تشکیل 
پناهجویان به کشور سوم که عمدتَا کانادا یا آمریکا 
که  است  ماه   ۱۸ حدود  اما  می شدند،  منتقل  بودند 

سفارت کانادا هیچ پناهنده ای نمی پذیرد.
گفته شده دلیل اصلی توقف پذیرش پناهنده ایرانی 
هزاران  پرونده   به  رسیدگی  کانادا،  دولت  توسط 
گرفته اند  قرار  اولویت  در  که  است  پناهنده  سوری 
پناهجویان  پرونده   به  رسیدگی  اساس  همین  بر  و 
تعیین  به  مربوط  که  کشوری  مرحله   در  ایرانی 
به  بپذیرد،  را  آنها  است  قرار  که  می شود  کشوری 

حالت تعلیق درآمده است.
روند پذیرش پناهنده در آمریکا نیز بیش از شش 
رسیدگی  آن،  دنبال  به  و  شده  معلق  که  است  ماه 

به پرونده ی پناهجویان ایرانی در مراحل »مدیکال«، 
حالت  به  سفیر  با  مصاحبه  و   »2 سی  ام  سی  »آی 

تعلیق درآمده است.
مشکل  اصلی ترین  پناهندگی،  سخت  شرایط  در 
در  که  است  اشتغال  ممنوعیت  ترکیه  در  پناهنده ها 
ماه های گذشته پلیس ترکیه به شدت آن را زیر نظر 

گرفته و ده ها ایرانی پناهجو در شهرهای مختلف این 
کشور یا مجبور به ترک کار شدند و یا کارفرمایان 

آنها را اخراج کردند.
اخباری مبنی بر بازداشت تعدادی از ایرانی ها که در 
بعضی کارگاه ها و رستوران های ترکیه مشغول به کار 

بودند نیز منتشر شده است.

دانشکده  استادیار  صدقی زاده«  »پریش  دکتر 
کالیفرنیای  دانشگاه  استرو«  »هرمن  دندان پزشکی 
جنوبی مستقر در کالنشهر لس آنجلس، موفق شده 
است تا ترکیب دارویی جدیدی برای درمان بیماری 
خطرناک عفونت استخوان تولید کند. این کشف مهم 
راهی نوین برای درمان چرک باکتریایی استخوان ها 

پیش روی پزشکان قرار می دهد.
به گزارش وبگاه رسمی USC )دانشگاه کالیفرنیای 
دانشکده  استادیار  پریش صدقی زاده  دکتر  جنوبی(، 
دندان پزشکی هرمن استرو با انتشار مقاله ای با عنوان 
»طراحی، سنتز و ارزیابی ضدمیکروبی داروی جدید 
درمان عفونت های استخوانی«، پژوهش هایش را در 
کرده  معرفی  شیمی دارویی«  »ژورنال  معتبر  نشریه 
توسط  شده  کشف  جدید  دارویی  ترکیب  است. 
دکتر صدقی زاده، »بایسفسفونات سیپروفلوکساسین« 
نام دارد که نوعی ترکیب آنتی بیوتیک است و برای 
یا  بایوفیلمس«  »اوستئومیلیتیس  بیماری  درمان 

عفونت باکتریایی استخوانی به کار می رود.

هستند  بدن  بافت های  سخت ترین  استخوان ها 
عفونی  باکتری های  از  برخی  تهاجم  برابر  در  اما 
استخوان  قطعه   2۰6 انسان  بدن  در  آسیب پذیرند. 
عفونت  به  آلودگی  صورت  در  که  دارد  وجود 

بافت  سلول های  مرگ  به  منجر  می تواند  باکتریایی 
شود.  بیمار  مرگ  حتی  و  عضو  قطع  استخوانی، 
از هر  تخمین زده شده که اوستئومیلیت استخوانی 

ده هزار نفر، دو نفر را آلوده می کند.
استخوان،  چرک  درمان  فعلی  روش های  در 
است  متداول  آنتی بیوتیک  ها  از  استفاده  دوره های 
می شود؛  همراه  جانبی  شدید  عوارض  با  که 
آنتی بیوتیک های تجویز شده با بر هم زدن متابولیسم 
به  جبران ناپذیر  آسیب های  باعث  گاه  بیمار،  بدن 
کبد و کلیه ها می شوند و در مقادیر باال مسمومیت 
بیمار را بدنبال خواهد داشت و معموال تاثیر زیادی 
از  زیادی  مقدار  و  نداشته  عفونی  ناحیه  روی  بر 
ترکیب  اما  می شود  دفع  بدن  از  آنتی بیوتیک ها  این 
آنتی بیوتیک جدید بایسفسفونات سیپروفلوکساسین، 
به شکلی هوشمند منطقه چرکین استخوان را هدف 
قرار می دهد و نیازی به مصرف زیاد و طوالنی مدت 
ندارد بنابراین عوارض جانبی آن بر روی بدن بیمار 

به شدت کاهش یافته می یابد. 

رسیدگی به پرونده  پناهجویان ایرانی در ترکیه تعلیق شد

اکتشاف داروی عفونت استخوانی توسط دانشمند ایرانی آمریکایی

از بردگی مصریان  مراسم عید پسح و یادواره تاریخی رهایی قوم یهود 
دستمایه طنز تصویری این هفته به قلم ژاک فراست بوده است.

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=835&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=322&Status=2
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در کانون خبر:

ایالت  ایرانی تبار کالج اسکول کرفت  یک دانشجوی 
میشیگان به شکل غافلگیرانه ای توسط ماموران وزارت 
امنیت داخلی آمریکا در آپارتمانش در دیربورن دستگیر 
شد. دلیل این بازداشت، مسایل مهاجرتی عنوان شده 

است.

مارس  سی ام  پنجشنبه  روز  صبح  هفت  ساعت 
متحده  ایاالت  داخلی  امنیت  وزارت  ماموران   ،2۰۱7
 2۴ دانشجوی  حاجیان«  فرد  »محمدساالر   )DHS(
ساله کالج اسکول کرفت را در آپارتمان محل سکونتش 
بازداشت کردند. »شایان  ایالت میشیگان  در دیربورن 
شفیعی« 22 ساله، هم خانه آقای فرد حاجیان به خبرنگار 
داشته،  او  با  که  تلفنی  تماس  با  گفت،   AANews
اطالع یافته که محمدساالر را به دفتر پلیس دیربورن 
منتقل کرده اند و در بازداشتگاه نگهداری می شود. آقای 
اظهار کرد، محمدساالر در هنگام دستگیری  شفیعی 

توسط ماموران با دستبند و پابند برده شد.
به  دیربورن  پلیس  شفیعی،  آقای  گفته  اساس  بر 
محمدساالر فرد حاجیان اعالم کرده است که بدلیل 
محل  نشانی  به  مربوط  اطالعات  بروزرسانی  عدم 

سکونت در فرم های مهاجرتی اش بازداشت شده است.  
به سر  اورگان  فرد حاجیان حدود یک سال در  آقای 
می برده و اکنون دو سال است که به میشیگان نقل مکان 
کرده تا در نزدیکی دوستان و آشنایانش زندگی کند. از 
آنجایی که کلیه مدارک مهاجرتی آقای فرد حاجیان در 
میشیگان به دست وی رسیده است، نداشتن نشانی او 

توسط اداره مهاجرت، بعید به نظر می رسد.
هیچگونه دسترسی به آقای فرد حاجیان مقدور نیست 
و حتی به قید وثیقه هم آزاد نشده است. محمدساالر 
حدود سه سال است که با روادید دانشجویی در ایاالت 
ندارد.  نیز  کیفری  سابقه  هیچ  و  دارد  متحده حضور 
قاضی پرونده گفته که او یک زندانی مهاجرتی است 
و ممکن است دادرسی در مورد وی حدود سه هفته تا 

یک ماه طول بکشد و باید به زندان منتقل شود.

انتقال  جرم  به  تبار  ایرانی  کانادایی  بازرگان  یک 
در  واشینگتن  ایالت  در  ایران  به  موشک  تجهیزات 

شمال غرب ایاالت متحده دستگیر شده است.
نوشت:    2۰۱7 مارچ   ۳۰ »سیاتل پست«  روزنامه 
دادستانهای فدرال در ایالت واشینگتن اعالم کرده اند 
تجهیزاتی  دیگر  نفر  دو  همراه  به  قاسم پور«  »قباد 
استفاده  موشک  هدایت  سامانه های  تنظیم  برای  که 

می شوند از طریق چین به ایران منتقل کرده اند.
اعالم  قاسم پور  علیه  تنظیم شده  شکایت نامه  در 
شده که وی با راه اندازی چندین شرکت پوششی و 

ایران برای پولشویی و  کمک به دوستان پدرش در 
قوانین  این کشور،  به  ممنوعه  تجهیزات  کردن  وارد 

تحریم های آمریکا را نقض کرده است.
داخلی  امنیت  وزارت  ویژه  مأمور  یک  همچنین 
فرد  که یک  کرده  اعالم  این شکایت نامه  در  آمریکا 
چینی مدیریت شرکتهای صوری مستقر در چین را 
برعهده داشته است. این شرکتها اقدامات الزم برای 
انتقال کاالهای مورد نظر از آمریکا، چین و اروپا به 

ایران را انجام داده اند.
قاسم پور روز سه شنبه در شهر »بلین« ایالت واشینگتن 

در  نامشان  که  دیگری  نفر  دو  است.  شده  دستگیر 
شکایت نامه تنظیم شده آمده هنوز متهم نشده اند.

پرونده  مظنونان  تعداد  کرد  اعالم  انگلیس  پلیس 
ضرب و شتم یک پناهجوی جوان ایرانی در پایتخت 

این کشور به ۱۳ نفر افزایش یافته است.
احمد، ۱7 ساله بامداد شنبه شب هفته قبل در یک 
ایستگاه اتوبوس در جنوب لندن مورد حمله حداکثر 

۳۰ نفر قرار گرفت و به شدت مجروح شد.
مهاجمان پس از آن که فهمیدند احمد یک پناهجو 
است، به او حمله کردند. پلیس لندن پیشتر اعالم کرده 
بود که ۹ نفر در ارتباط با این پرونده دستگیر شده اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پنج مظنون، که سه 
نفر 2۰ ساله و دو نفر 2۴ ساله هستند، روز دوشنبه 

گذشته در دادگاه حاضر و تفهیم اتهام شدند.
جلسه دادگاه هشت مظنون بازداشتی دیگر، از جمله 
دو پسر ۱۵ و ۱7 ساله و یک دختر ۱7 ساله، روز سه 

شنبه برگزار شد.
همه این افراد به ارتکاب عمل خشونت آمیز متهم 
شده اند و عالوه بر آن، به نوشته رویترز، سه نفر از آنها 

با اتهام حمله نژادپرستانه روبرو هستند.
در  سیاسی  عمده  موضوع های  از  یکی  مهاجرت 

بریتانیا بوده و کنترل پناهجویان از خواسته های حامیان 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده است.

احمد پناهجوی نوجوان ایرانی و دو نفر از دوستانش، 
در  مارچ2۰۱7   ۳۱ شب  جمعه  دقیقه  ساعت2۳:۴۰ 
محله  در  اتوبوس  ایستگاههای  از  یکی  در  حالیکه 
کریدون در جنوب لندن منتظر بودند، توسط تعدادی 
جوان که از میکده ای در همان محله بیرون می آمدند، 

مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.
لندن،ضمن  شهردار  خان  صادق  رابطه،  همین  در 
محکوم کردن شدید این حمله، گفته که لندن جای 
جرایم نژاد پرستانه نیست.وی گفته،کسانی که تخم 
ما را دچار تفرقه  نفرت می کارند نمی توانند جوامع 

برابر  در  مسامحه ای  هیچگونه  همیشه  مثل  ما  کنند. 
داشت.وی  نخواهیم  نفرت  از  ناشی  وجنایات  جرم 
ضمن توصیف این حمله به عنوان اقدامی بی رحمانه 
و نژاد پرستانه،خواهان محاکمه عامالن این حمله شده 

است.
که  حادثه  اصلی  قربانی  احمد  است  ذکر  شایان 
یک پناهجوی ۱7 ساله ایرانی کرد تبار است، دچار 
بیمارستان  در  و  شده  جمجمه  ناحیه  در  شکستگی 
را  پزشکان وضعیت وی  این حال  با  است.  بستری 
به دلیل لختگی خون در مغز بحرانی اعالم کرده اند 
که در صورت مرگ وی، مسببان حادثه با اتهام قتل 

مواجه خواهند بود.

درخواست اعطای پناهندگی به نو مسیحیان ایرانی تبار در کرواسی

رابین شاهینی زندانی ایرانی امریکایی از زندان گرگان آزاد شد
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جمعی از فعاالن حقوق بشر و نمایندگان کلیسای 
کشور  آن  دولت  از  کرواسی  کشور  باپتیست 
مسیحیان  نو  پناهندگی  درخواست  با  تا  خواستند 
پناهندگی  تقاضای  ایرانی تبار موافقت کند زیرا رد 
به  آن ها  بازگرداندن  و  احتمالی  اخراج  و  ایشان 
جمهوری اسالمی ایران، خطر زندانی شدن و حتی 

اعدام برای تازه مسیحیان ایرانی دارد.
 ،  balkaninsight خبری  وبگاه  گزارش  به 
پایتخت  زاگرب   ،2۰۱7 مارس   2۹ روز چهارشنبه 
کشور کرواسی میزبان همایش فعاالن حقوق بشر و 
نمایندگان کلیسای اعظم باپتیست بود که برای پیدا 
درخواست  رد  از  جلوگیری  برای  حلی  راه  کردن 
پناهجو  مسیحی  نو  ایرانیان  اخراج  و  پناهندگی 
اعطای  به  کشور  آن  دولت  تشویق  و  کرواسی  از 
ایرانی تبار، گرد هم  نوکیشان مسیحی  به  پناهندگی 

آمده بودند.
الهیات،  علوم  متخصص  پیلسل«  »دراگو 
خبرنگار  به  کروات  حقوق بشر  فعال  و  نویسنده 
به  که  ایرانی تبار  زن  »یک  گفت:  بالکان این سایت 
است،  گرویده  مسیحیت  به  اسالم  دین  از  تازگی 
اکنون  و  شده  رد  پناهندگی  اش  درخواست  دوبار 

ایران  اسالمی  جمهوری  به  بازگشت  خطر  در 
نوکیشان  بزرگترین سختی های  از  یکی  دارد؛  قرار 
مسیحی ایران، خطر اعدام است زیرا مطابق قوانین 
دین  از  که  افرادی  ریختن خون  اسالمی،  شریعت 

خارج می شوند، حالل است.«
با  اسالمی  »جمهوری  کرد:  اضافه  پیلسل  دراگو 
مفاد  همه  به  بشر  حقوق  اعالمیه  امضای  وجود 
مانند  ادیان  از  برخی  اینکه  با  و  نمی کند  عمل  آن 

مومنانی  اما  می شناسد  رسمیت  به  را  مسیحیت 
وجود دارند که به دلیل کیش و اعتقادات شان مورد 
آزار و اذیت می گیرند بویژه اگر به تازگی به دین 

مسیحیت یا هر کیش دیگری گرویده باشند.«
کرواسی  در  ایرانی تبار  مسیحی  نوکیشان  جامعه 
جمهوری  از  همگی  که  هستند  نفر  سی  حدود 
و  آورده اند  پناه  کرواسی  به  و  گریخته   اسالمی 

امیدوارند تا به آن ها پناهندگی اعطا شود.

غالمرضا )رابین( شاهینی شهروند دوتابعیتی ایرانی 
امریکایی محبوس در زندان گرگان، با تودیع وثیقه 2۰۰ 
میلیون تومانی از این زندان آزاد شد. اما امکان خروج 

از ایران را ندارد.
ایرانی  تابعیتی  دو  سیاسی  زندانی  شاهینی  آقای 
آمریکایی با تودیع قرار دویست میلیون تومان وثیقه از 
زندان امیرآباد گرگان آزاد شده است. در هفته های اخیر 
کمپین گسترده ای در شبکه های اجتماعی با خواست 

آزادی این فعال سیاسی به راه افتاده بود.
یک منبع نزدیک به آقای شاهینی با اعالم این خبر گفته 
است: “این زندانی سیاسی دوتابعیتی که از بیماری آسم 
رنج می برد بعد از اعتصاب غذای خود که به مدت 
بیش از یک ماه طول کشید دچار شرایط بد جسمی و 
روحی شده بود در حالی که رسانه های خارجی اخبار 
کمپین و اعتصاب غذای او را پوشش گسترده ای داده 
بودند. رضا شاهینی در بازگشت به ایران در دادگاهی 

در گرگان به هیجده سال زندان محکوم شده است.”
غالمرضا شاهینی که بیش از ۱6 سال است که در 
آمریکا زندگی می کند، در تیرماه ۱۳۹۵که برای دیدار 
با خانواده خود به ایران سفر کرده بود، در شهر گرکان 

توسط سپاه نینوا، استان گلستان بازداشت شد.

آقای شاهینی در نامه ای سرگشاده که برای نخستین 
بار در وب سایت هرانا منتشر شده بود، اعالم کرد: 
“من در هیچ گروه سیاسی عضو نبوده ام. با توجه به 
دیدگاهم در سال ۱۳۸۸ طی سفری به ایران، که همراه 
شد با جنبش سبز، من نیز در تظاهرات مسالمت آمیز که 
بر طبق قانون اساسی حق شناخته شده برای شهروندان 
است، شرکت کردم” و در ادامه بیان کرد: “تنها گناه من 

به عنوان یک انسان مسئول بیان افکارم در مورد زادگاه 
مادریم بوده است. همان چیزی که حق همه شهروندان 

است”.
با  برخی کارشناسان آقای شاهینی را به خودنمایی 
عکس های یادگاری متهم کرده و می گویند او چهره 
فعال سیاسی نبوده و تنها قربانی عکس های فیسبوکی 

خود با چهره های سرشناس شده است.

بازداشت دانشجوی ایرانی تبار توسط ماموران امنیت داخلی 

بازداشت بازرگان ایرانی کانادایی به جرم انتقال تجهیزات موشکی به ایران

تعداد مظنونان حمله به پناهجوی ایرانی در لندن  به ۱3 نفر رسید
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درکانون خبر:

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

مقامات ایالت کالیفرنیا با صدور اطالعیه ای هشدار داده اند کوهنوردان و بازدید 
کنندگان از تپه ها ، کوه ها و بیابان های اطراف این ایالت نسبت به افزایش تعداد 
مارهای زنگی ، به خصوص در ال به الی گل های وحشی در طبیعت این ایالت 

هشیار باشند.
بر این اساس ، طی روزهای گذشته گردشگران تصاویری از این مارهای زنگی 
را که در پارک ملی لس آنجلس و تپه های کنیون و لنکستر گرفته بودند در اختیار 

مقام های شهری و حوزه محیط زیست قرار دادند. 
بنا بر اعالم ، این مارها در حالت های تهاجمی نیستند و بیشتر به پنهان شدن 

تمایل دارند مگر اینکه عاملی خارجی آنها را تحریک نماید.
این مارها عمدتا سمی هستند و طبیعتا با استفاده از نیش سمی خود به طور 

معمول از موش و سایر جانداران مشابه تغذیه می کنند. 

بر پایه یک تجزیه و تحلیل جدید جنایات ناشی از نفرت در لس آنجلس در 
طول سال 2۰۱6 ، پانزده درصد افزایش یافته و در این میان  میزان خشونت به 

دگرباشان جنسی افزایش چشمگیری داشته است.
با توجه به تحلیل جدید مرکز مطالعات مبارزه با افراط گرایی در حوزه علوم 
انسانی شهرداری سن برناردینو ، اطالعات پلیس لس آنجلس نشان می دهد در 
سال 2۰۱۵ ، 2۰۰ مورد از حوادث ناشی از نفرت به پلیس لس آنجلس گزار شده 

است که این میزان در سال 2۰۱6 به 2۳۰ مورد گزارش افزایش یافت.
خشونت های  درصد   ۱۸ خانگی ،  خشونت  تشدید  به  موارد  این  درصد   6۴

نژادی و 2۵ درصد به خشونت های ضد دگرباشان جنسیتی اختصاص دارد.
از 2۳۰ مورد گزارش به پلیس ، 6۴ مورد به خشونت های کالمی–فیزیکی و یا 

مسلحانه به دگرباشان مربوط بوده است.
این گزارش می افزاید شاخص نفرت و تاثیر آن بر حوادث یا گزارشات صورت 
رتبه ۳6 رسیده است. گرفته در لس آنجلس به عنوان یک عامل محرک از رتبه 22 در سال 2۰۱2 به 

جدیدترین نظر سنجی دانشگاه یو سی ال ای حاکی از آن است که ۳7 درصد 
یا  بیرون رانده شدن اعضای خانواده و  یا  از اخراج  از شهروندان لس آنجلس 

دوستان خود از کشور ابراز نگرانی کرده اند. 
این نظر سنجی تنها مهاجران غیر قانونی و بستگان آنها را شامل نمی شود بلکه 

طیف وسیعی از شهروندان دو تابعیتی را نیز در بر می گیرد.
۴۳ درصد از افراد شرکت کننده در این نظر سنجی که نگرانی خود را ابراز 

کرده اند التین تبار بوده اند.
این در حالی است که ۳۱ درصد از آسیایی ها نیز همین احساس را داشته اند.

گروه مطالعات علوم اجتماعی در دانشگاه یو سی ال ای در سال 2۰۱7 برای 
اولین بار تمرکز خود را بر روی کیفیت زندگی مهاجران و شاخصه های متغیر 

در روند آن در شهر لس آنجلس گذاشته است. 
شایان ذکر است رقم باالیی از شرکت کنندگان در این نظر سنجی از افرادی 
بوده اند که حتی پس از سالهای طوالنی اقامت در کالیفرنیا گفته اند هر یک 

به دلیل  اطرافیان خود می شناسند که در پی شرایط پیش آمده  شخصی را در 
فرامین جدید واشنگتن ، اسباب نگرانی آنها را فراهم کرده باشد.

اتهامات  و  پلیس  تحقیقات  دلیل  به  بایسیکل  کازینوی  هتل  آنکه  دنبال  به 
مقامات  قانونی  اجازه  با  اپریل   ۵ چهارشنبه  صبح  بود ،  شده  پلمب  پولشویی 

امکان بازگشایی مجدد یافت.
این  شنبه  روز سه  لس آنجلس  در  اقتصادی  مفاسد  ویژه  بارزسان  از  گروهی 
کازینو را به ظن دست داشتن در یک باند مختلس مالی و انجام میلیون ها دالر 

پولشویی پلمب کردند.
این کارگروه ویژه تمرکز خود را بر روی تحرکات مهاجران در گمرک ایاالت 
متحده، کنترل قمار و مافیای مربوط به قمارخانه ها و مفاسد بخش خصوصی 

گذاشته اند.
مذکور  کازینوی  بازگشایی  اجازه  تکمیلی خود ضمن  گزارش  در  گروه  این 
گفته اند تحقیقات در موارد مشکوک ادامه دارد اما شواهد و مدارک آنقدر مکفی 

نبوده اند که کازینو در پلمب باقی بماند.
امریکایی اداره می شود.هتل کازینوی بایسیکل با ۱۸۵ میز پوکر اکنون با مالکیت خصوصی یک ایرانی 

بر اثر تیراندازی در جنوب لس آنجلس در هفته گذشته یک پسر ۱۵ ساله کشته 
و دو نوجوان دیگر نیز به شدت زخمی شده اند.

افتاد و حوالی  اتفاق  این حادثه در نزدیکی محدوده ورمونت  پلیس  به گفته 
ساعت ۴ بعداز ظهر صدای شلیک ممتد گلوله منطقه را ملتهب کرد.

این حادثه در خیابان مجاور دبیرستان کالستر روی داده و قربانیان این تیراندازی 
از جمله دانش آموزان این مدرسه بوده اند.

انگیزه  و  دبیرستان  به  مسلح  فرد  شدن  نزدیک  علت  هنوز  می گوید  پلیس 
تیراندازی های متعدد او مشخص نشده و در دست بررسی است.

فرد مسلح پس از وقوع حادثه و قبل از رسیدن پلیس گریخته و هنوز دستگیر 
نشده است.

مقامات پلیس مشخصات او را مردی سیاه پوست و درحدود ۳۰ سال توصیف 
کرده اند.

در  تصادف  اثر  در  میر  و  مرگ  گزارش  انتشار 
لس آنجلس در سال 2۰۱6، افزایش ۴۳ درصدی را 

نشان می دهد.
آوردن  پایین  برای  گارستی  اریک  کوشش  گرچه 
کشته  است  بوده  میزان صفر  به  میر  و  مرگ  میزان 
شدن 26۰ نفر در سال 2۰۱6 افزایش ۴۳ درصدیرا 
همراه داشته و با این که سه ماه از آغاز سال 2۰۱7 

گذشته ، تا کنون با افزایش 22 درصدی روبرو بوده 
این در حالی است که گارستی برای سال  است و 

2۰۱7، کاهش 2۰ درصد را پیش بینی کرده بود.
در سال 2۰۱6 در کل کشور آمریکا مرگ میر ناشی 
از تصادف ۴۰2۰۰ نفر بوده است که تنها افزایش 6 
درصدی را نمایش می دهد و حتی شهر نیویورک نیز 
که همان سیاست صفر را پیش گرفته است توانسته 

در ۳ سال پی  در پی ،کاهش در مرگ و میر در اثر 
تصادف داشته باشد.

در لس آنجلس سرعت در خیابان ها موجب مرگ 
میر پیاده ها می شود که همواره رو به افزایش است 
زیرادر سرعت ۱۰ مایل شانس کشته شدن فرد پیاده 
۱۰ درصد است و در سرعت 2۰ مایل این میزان به 

۸۰ درصد می رسد.

مقامات شهر پاسادینا اعالم کردند وقوع انفجاری در این منطقه در روز دوشنبه 
۳ اپریل که بر اثر آن یک مرد به شدت دچار سوختگی شده ، احتماال در یک 

آزمایشگاه تولید مواد مخدر روی داده است. 
این حادثه اواخر شب در خیابان واشنگتن بلوراد در جهت شرقی روی داده 

است.
در این حادثه مردی از ناحیه دستها و صورت دچار سوختگی شده است.

بازرسان در تحقیقات خود مقادیری ماری جوانا و گاز بوتان کشف کرده اند و 
می گویند احتماال در فرآیند تغلیظ روغن عسل و شهد ماری جوانا با استفاده از 

گاز بوتان این انفجار رخ داده است.
تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

اطالعیه مهم در خصوص مارهای زنگی در کالیفرنیا

بازگشایی مجدد هتل کازینوی بایسکل پس از رفع اتهامات

تیراندازی در جنوب لس آنجلس همچنان قربانی می گیرد

افزایش مرگ میر جاده ای در لس آنجلس

افزایش جنایات ناشی از نفرت در لس آنجلس

نگرانی 37 درصدی از اخراج مهاجران غیر قانونی در لس آنجلس

انفجار پاسدینا تروریستی نبود

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=835&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34339&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=835
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42187&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=496&Status=2
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خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

گروهی از قانونگذاران از هر دو حزب در مجلس ایالتی کالیفرنیا طرح هایی 
را ارائه کرده اند تا بتواند کمکی برای زندگی آموزگاران و جذب دانشجویان به 
این حرفه باشد. یکی از این کمک ها، بخشودگی آموزگاران کالیفرنیا از پرداخت 

مالیات ایالتی خواهد بود.
کاتلین  سوی  از   ۸۰7  SB الیحه  صورت  به  که  طرح ها  این  از  یکی 
ایالتی  مجلس  در  دیگری  الیحه  کنار  در  شده  مطرح   Galgiani گالیگیانی 
بیچ مطرح شده  از شهر النگ  اُدانِل  پاتریک  از سوی   ۱6۹  AB به صورت 
کمتری  آموزگار  که  علوم  یا  ریاضی  مانند  رشته هایی  در  آن  موجب  به  که 
پرداخت  برای  دالری  2۰هزار  بورسیه  نوعی  از  دانشجویان  می شود  پیدا 
شوند.  آموزگاری  جذب  تا  شد  خواهند  برخوردار  دانشجویی  بدهی های 
اهدا  دانشجویان  به  کالیفرنیا  فرمانداری  از سوی  نوع  این  از  بورسیه   ۱2۰۰
ایالت کالیفرنیا در مورد آموزگاران مطرح است.خواهد شد. درحال حاضر ده ها الیحه در دو مجلس سنا و خانه نمایندگان 

مدرسه  ،دانش آموزان  آپریل  سوم  دوشنبه  روز 
ابتدایی بتسی ُروز ) Betsy Rose( فرصت یافتند 
که به طور مستقیم با پایگاه فضایی بین المللی ناسا 
ارتباط  ویدیویی برقرار کنند و با فضانوردان گفتگو 
و پرسش های خود را مطرح کنند. این گفتگوها که 
از سوی ناسا در همکاری با آموزگاران این مدرسه 
در  بود.  شده  برنامه ریزی  کانتی  ارنج  آناهایم  در 
بر  و  فضا  به  زمین  تماس  در  بامداد   ۸/۴۰ ساعت 
 2۰ مدت  به  مدرسه  در  تلویزیونی  صفحه  روی 
دقیقه انجام شد و دانش آموزانی که پرسش هایشان  
در رقابت موضوعی انتخاب شده بود ، پرسش های 
 )Shane Kimbrough( خود را از شین کیمبرو
 Peggy( فرمانده پایگاه فضایی و پگی وایت سون
در  که  کردند  مطرح  پرواز  مهندس   )whitson
کودکان  درآمد.هیجان  نمایش  به  نیز  ناسا  تارنمای 

کالسهای این مدرسه ابتدایی وصف ناپذیر است.
دانش آموزان  با  آموزگاران  گذشته  هفته های  از 

لباس  و  کاله  کاغذ  با  تنها  نه  تا  بود  کرده  کار 
بلکه  کنند  تهیه  دانش آموزان  برای  فضانوردی 
روی پرسش ها کار شده بود تا پرسش های عادی 

و  حمام  به  چگونه  فضانوردان  که  این  مانند 
تازه  پرسش ها  و  نشود  مطرح  می روند  دستشویی 

ابتکاری باشد. و 

که   Epi pen نام  به  آلرژی  فوری  تزریقی  آمپول های  بازگرداندن  تقاضای 
از آسیا و اروپا و آمریکای مرکزی آغاز شده بود در آمریکا نیز گسترده شد 
و شرکت دارویی )Mylan( مای لن روز جمعه با انتشار آگاهینامه خبری و 
را   Epi pen JR و   Epi pen آمپول های  بازگرداندن  تقاضای  اعالم خطر، 
که در فاصله زمانی دسامبر 2۰۱۵ تا دسامبر 2۰۱6 به فروش رسیده را نموده 
آمپول های اعالم  تازه آن جایگزین شود.  با نوع  آمپول ها می تواند  این  است. 

شده تاریخ های مصرف از آپریل 2۰۱7 تا اکتبر 2۰۱7 را داشته اند.
دو گزارش جداگانه در مورد عمل نکردن این آمپول ها موجب این بازخوانی 

شده است.
برای موارد فوری و شدید آلرژی در زمان اضطراری  این آمپول های قلمی 
این  هستند  مبتال  آلرژی  از  گونه ای  به  که  کسانی  بیشتر  و  می شوند  مصرف 
آمپول را در هنگام سفر همراه دارند تا در صورت نیاز و نبودن پزشک و دیگر 

کمک های پزشکی، آن را خود تزریق کنند. شرکت Mylan یک شماره تلفن 
نیز را برای آگاهی بیشتر اعالم کرده است.

روفسور کتی پورتر )Katie Porter( استاد حقوق 
 2۰۱۸ انتخابات  در  که  کرد  اعالم  ارواین  دانشگاه 
در  کنگره  نمایندگی  نامزد  را  خود   ۴۵ منطقه  برای 
رقابت با میمی والترز( )Mimi Walters از حزب 

جمهوری خواه می کند.
حقوق  کنشگران  از  که  ساله   ۴۳ استاد  این 
مصرف کنندگان است و در سال 2۰۰۸ از کسانی بود 
که اعالم کرد بانک هایی که وام مسکن داده اند و از 
پایه های وال استریت هستند به سبب تقلب به زودی 
سقوط خواهند کرد در سال 2۰۱2 از سوی سناتور 
کامال هریس که در آن هنگام دادستان کل کالیفرنیا 

 2۵ توزیع  بر  نظارت  مسئولیت  تا  شد  انتخاب  بود 
میلیارد دالر بین کسانی باشد که خانه های آن ها در 

این روند تقلب به فروش رفته است.
از هم اکنون پروفسور کتی پورتر حمایت از سوی 
سناتور الیزابت وارِن را دارد زیرا او هنگامی که در 
هاروارد دانشجو بود، همراه با سناتور الیزابت وارن 
کتاب »بدهکاری و قوانین اعتباری« را به رشته تحریر 
درآورد. در صورت انتخاب پورفسور کتی پورتر در 
که  بود  خواهد  دموکرات  نخستین  او   ،2۰۱۸ سال 
نمایندگی این منطقه را از جمهوری خواهان خواهد 

ربود.

از بهار امسال طرح گسترش بازپروری و توان بخشی 
مراجعه  اعتیاد  ترک  مراکز  به  که  معتاد  زندانیان  برای 
می نمایند با اهدای بودجه ۱۰۳ میلیون دالری به اجرا 

در می آید.
این طرح که پس از الیحه ۴7 تصویب شده  ، در 
سال 2۰۱۴ مرحله آغازین گردآوری مالی و بودجه را 
آغاز کرده است  و اکنون با همیاری ائتالفی از کنشگران 

اجتماعی، این امکان فراهم شده است که با این تودجه ها 
، کالیفرنیا نخستین ایالتی باشد که زندانیان را در مسیر 
بازپروری و پایان دادن به دوران محکومیت در صورت 
مداوا هدایت می نماید. گفته می شود شماری از زندانیان 
پیشین که معتاد بوده اند و بازپروری شده اند، تالش دارند 
تا کمک مالی بیشتری برای این طرح گردآوری شود تا 

زندانیان امروز نیز از شرایط بهتر استفاده نمایند.

ا کشف شبکه فحشای سراسری به صورت اینترنتی، دو 
زن چینی ساکن ارواین کالیفرنیا به سبب ایجاد یک شبکه 
سراسری قاچاق دختران و وادار ساختن آنان به فحشا در 

بیش از 2۰ ایالت آمریکا دستگیر شدند.
این دو زن یک شبکه سراسری پیچیده را در آمریکا 
رهبری می کردند و با نام Boss Ladies خوانده می شدند 
با وارد کردن دختران از خارج از آمریکا و اسکان موقت 

آنان در شهرهای ایالت های گوناگون از شرق تا غرب، 
با درج آگهی در تارنمای معروف Back Stage که از 
سوی شماری از دادستانی های آمریکا به سبب ترویج 
فحشا بر روی تارنمای خود مورد اتهام و تعقیب هستند، 
جلب مشتری در شهرها می کردند و با گرفتن یک اتاق 
در یک هتل تنها برای یک روز مشتریان را به سوی آن 
شهرها روانه می کردند و سپس دختران را به شهر دیگر 

می فرستادند تا از مشتریان آن شهر پذیرایی کنند.
این دو زن، با استفاده از تلفن دستی و پیامک و رابط های 
.در  را رهبری می کردند  این شبکه  منطقه ای  محلی و 
دستگیری رابط منطقه ای  شبکه در مینیاپولیس مینه سوتا 
، ده ها هزار دالر پول نقد یافت شد .  این دو زن ،  چندین 
حساب  بانکی داشتند که ،تنها در یک حساب ،هشت صد 

و پنجاه هزار دالر پول بوده است. 

کنار  در  بیهوش  کودک  چند  نجات  از  ردلندز،  شهر  آتش نشانی  مامور  یک 
استخری واقع در هتل میشیگان خبر داد.

تری ولس آتش نشان کهنه کار اهل لس آنجلس که با 27 سال سابقه در تعطیالت 
و خارج از ساعات کاری خود به سر می برد ، در آخرین روز سفر و در هتل 
میشیگان در شهر ردلندز کالیفرنیا به تعدادی کودک از هوش رفته در کنار استخر 

هتل مواجه شده است.
این کودکان در یک جشن تولد در همین  به گفته ولس شب گذشته تمامی 
کربن  مونوکسید  گاز  با  آن  اتمام  از  پس  ساعاتی  و  بودند  کرده  مکان شرکت 

مسموم و همگی بیهوش شده اند.
ولس  توضیحی درباره نحوه انتشار گاز و چگونگی پخش آن در فضای داخلی 

استخر نداده است.
در این حادثه 6 کودک  بر اثر خفگی و مسمویت به شدت آسیب دیده اند که 

یکی از آنها در وضعیت بحرانی مراقبت های ویژه به سر می برد.

کمک به افزایش درآمد آموزگاران در کالیفرنیا

ارتباط مستقیم از یک مدرسه ابتدایی با ایستگاه فضایی ناسا

Epi pen اعالم هشدار درباره استفاده از آمپول های

اعالم کاندیداتوری پرفسور پورتر از حزب جمهوریخواه

۱03 میلیون دالر برای بازپروری معتادان در کالیفرنیا

کشف پیچیده ترین شبکه فروش سکس در آمریکا

نجات معجزه آسای شش کودک در کنار استخر

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=835
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=835
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2460&Status=2
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جمعه ۱8 فروردین     7 آوریل
۱۳2۴ خورشیدی )۱۹۴۵(

نوازنده  شیرازی،  قانونی  رحیم خان  درگذشت 
قانون

۱۳2۸ خورشیدی )۱۹۴۹ میالدی(
افزایش غرفه ای از قرآن های خطی،  به غرفه های 

موزه ی ایران باستان.
۱۳۵۰ خورشیدی )۱۹7۱میالدی(

ترور سرلشکر فرسیو - رییس دادرسی ارتش 
شاهنشاهی

۱۳72 خورشیدی )۱۹۹۳ میالدی(
درگذشت علیرضا افضلی پور، بنیانگذار دانشگاه 

کرمان
۱۳7۹ خورشید )2۰۰۰ میالدی(

درگذشت محمدعلی فردین، بازیگر سرشناس 
سینمای ایران

شنبه ۱9 فروردین     8 آوریل
۱۳۱2 خورشیدی ) ۱۹۳۳میالدی(

زادروز  جمال میرصادقی
۱۳۳۰ خورشیدی )۱۹۵۱میالدی(

خودکشی و درگذشت صادق هدایت - نویسنده 
و پژوهشگر صاحب سبک و راهگشای معاصر

درگذشت حسین شهیدنورایی )از یاران نزدیک 
صادق هدایت(

۱۳۸۱ خورشیدی)2۰۰2 میالدی(
درگذشت جمشید اسماعیلخانی، بازیگر سینما، 

تئاتر و تلویزیون
۱۳۸۵ خورشیدی )2۰۰6 میالدی(

درگذشت علیرضا عروضی معاون پیشین وزارت 
بازرگانی و وزارت کشور در دوران پهلوی در 6۴ 
سالگی در لندن. وی فرزند دکتر آذر ابتهاج بود. 

 کتاب خاطرات ابوالحسن ابتهاج در 2 جلد از 
انتشارات شرکت کتاب 

یکشنبه 20 فروردین     9 آوریل
۱۳۱6 خورشیدی )۱۹۳7 میالدی(

زادروز  مهشید امیرشاهی نویسنده و مترجم و 
فعال سیاسی در شهر کرمانشاه 

   کتاب های در حضر و در سفر از انتشارات 
 ۴ دختران  و  مادران  کتاب های  و  کتاب  شرکت 
در  در سوئد  فردوسی  نشر  انتشارات  از  جلدی 

شرکت کتاب موجودند
۱۳۱۸ خورشیدی )۱۹۳۹ میالدی(

شناس  اسطوره  جنیدی،  فریدون  دکتر  زادروز 
ایرانی

 کتاب های شاهنامه در 6 جلد و کتاب های دیگر 
در شرکت  ایران  باستان  فرهنگ  باب  در  ایشان 

کتاب موجود است. 
۱۳۵۱ خورشیدی )۱۹72(

بنیانگذار  نمازی،  محمد  حاج  درگذشت 
بیمارستان نمازی شیرازی و بنیانگذار شبکه آب 

لوله کشی در شیراز
۱۳۵۹خورشیدی )۱۹۸۰ میالدی(

قطع رابطه  ایران و آمریکا
۱۳۸۵ خورشیدی )2۰۰6 میالدی(

بنیانگذار  ایروانی  متقی  محمدرحیم  درگذشت 
کارخانه کفش ملی در ایران

۱۳۹۵ خورشیدی )2۰۱6 میالدی(
و  سینما  بازیگر  حکمت،  ثریا  درگذشت 
تلویزیون ایران در سن 6۳ سالگی در تهران. وی 
چهار روز قبل از فوت دچار تشنج شده و به کما 

رفته بود. وی در فیلم هایی مانند شب شکن، ای 
ایران، خواستگاری و تصویر آخر و همچنین در 
سریا های مرد اول آپارتمان و خاطره ها بازی کرده 
بود.وی که نام  اصلی اش آذر قلی خانی بود در 

سال ۱۳۳2 در شهر خوی متولد شده بود.
۱۳۹۵ خورشیدی )2۰۱6 میالدی(

درگذشت منوچهر ستوده، ایران شناس و استاد 
دانشگاه در سن ۱۰۳ سالگی. از او بیش از ۵۰ 
آن ها  از  است.  مانده  جا  به  مقاله  و 2۸۰  کتاب 
بدخشان«،  »تاریخ  گیلکی«،  »فرهنگ  به  می توان 

»جغرافیای اصفهان« و.... می توان نام برد.
دوشنبه 2۱ فروردین     ۱0 آوریل

۱۳۱۴ خورشیدی )۱۹۳۵ میالدی(
زادروز نورالدین رضوی سروستانی - خواننده 
و ردیف دان- از آثار وی دوره ردیف آوازی به 

روایت نورعلی برومند است.
۱۳2۱ خورشیدی )۱۹۴2 میالدی(

زادروز  احمد میرعالیی، مترجم
۱۳۴۴ خورشیدی )۱۹6۵میالدی(             

سوءقصد به جان محمدرضاشاه پهلوی توسط 
سرباز وظیفه رضا شمس آبادی  

۱۳۸۴ خورشیدی )2۰۰۵ میالدی(
و  شاعر  صفا،  نواب  اسماعیل  درگذشت 

موسیقیدان
 خاطرات هنری ایشان با عنوان »قصه شمع« در 

شرکت کتاب موجود است 
۱۳۸۹ خورشیدی )2۰۱۰ میالدی(

هنرپیشه   - مطیعی  ملک  کیومرث  درگذشت 
سال  از  را  سینما  در  کار  او  وتلویزیون.  سینما 
کارگرداني  به  سکس«  چمدان  »یک  با   ۱۳۵۰

محمد متوسالني شروع کرد. 
سه شنبه 22 فروردین     ۱۱ آوریل

۱۳۳۳ خورشیدی ) ۱۹۵۴میالدی(
المللی«  بین  »کنسرسیوم  تشکیل  رسمی  اعالم 

برای فروش نفت ایران 
۱۳۵۸ خورشیدی ) ۱۹7۹میالدی(

 – تهران  شهردار  پی،  نیک  غالمرضا  اعدام 
 – جاویدان  گارد  فرمانده  نشاط،  علی  سرلشکر 
سرلشکر حسینعلی بیات نماینده مجلس شورای 
ملی – سپهبد علی حجت کاشانی، رئیس تربیت 
خارجه  امور  وزیر  خلعتبری،  عباسعلی   - بدنی 
منصور  مهندس   – آموزگار  و  هویدا  کابینه 
کابینه  کشاورزی  وزیر  و  برق  وزیر  روحانی، 
هویدا – سپهبد محمد تقی مجیدی، رئیس اسبق 
دادگاه نظامی – سرلشکر حسن پاکروان، دومین 
چهارمین  مقدم،  ناصر  سپهبد   – ساواک  رئیس 
رئیس ساواک به دستور روح اهلل خمینی و شورای 
انقالب و آگاهی دولت موقت به رهبری مهندس 

مهدی بازرگان 
 کتاب در »دامگه حادثه- بررسی علل و عوامل 
فروپاشی حکومت شاهنشاهی » گفتگوی عرفان 

قانعی فرد با پرویز ثابتی فائم مقام ساواک 
کتاب »داوری- سخنی در کارنامه ساواک« نوشته 

تیمسار منوچهر هاشمی 
کتاب »دسیسه« نوشته دکتر اسد آرام در مورد 
در  که  شاهنشاهی  حکومت  مقامات  از  بعضی 
همان دوران بازداشت شدند و با بر سر کار آمدن 
مهندس  بمانند  آنها  از  بعضی  خمینی  حکومت 
منصور روحانی به جوخه اعدام سپرده شدند ، 

توضیح و تشریح کرده است

هر سه کتاب از انتشارات شرکت کتاب 
۱۳۸۹ خورشیدی )2۰۱۰ میالدی(

ایرانی  پاپ   موسیقی  خواننده  قشقایی  جهان 
در سن ۵۵ سالگی بر اثر حمله قلبی در آمریکا 

درگذشت. 
جهان که در سال ۱۳۳۴ شمسی به دنیا آمد، در 
طول بیش از ۴۰ سال فعالیت هنری خود ترانه 
های زیادی را با آن صدای محزون خود خواند. 
فروغ  از  شعری  از  برگرفته  کن  نگاه  نام  به  او 

فرخزاد است.
یاد  به  عشق،  شهر  آلبومهای  هنرمند  این  از 
خبر  فردا،  طلوع  عاشقی،  های  لحظه  بزرگان، 
تازه، از دست عشق، سرگذشت، پرنده و پرواز 

به یادگار مانده است.
چهارشنبه 23 فروردین     ۱2 آوریل

۱۳۰۱ خورشیدی ) ۱۹22میالدی(
زادروز  پرویز داریوش، مترجم

۱۳۰6 خورشیدی )۱۹27 میالدی(
نسوان«،  سعادت  »پیک  مجله   امتیاز  دریافت 

توسط روشنک نوع دوست
۱۳۸2 خورشیدی )2۰۰۳ میالدی(

درگذشت فریدون کار در لندن
۱۳۸۴ خورشیدی )2۰۰۵ میالدی(

درگذشت شاهرخ مسکوب، نویسنده، پژوهشگر 
و مترجم ایرانی در پاریس- بر اثر ابتال به بیماری 

سرطان  خون.
کتاب های مقدمه ای بر رستم و اسفندیار و سوگ 

سیاوش از آثار مهم او در این زمینه است.
۱۳۸۵ خورشیدی )2۰۰6 میالدی(

درگذشت استاد دکتر عزت اهلل همایونفر شاعر و 
نویسنده مبارز ایرانی.

۱۳۸7 خورشیدی )2۰۰۸ میالدی(
درگذشت عباس کاتوزیان نقاش ایرانی، بر اثر 
کهولت سن در سن  ۸۵ سالگی در تهران. وی  از 

شاگردان کمااللملک نقاش بود.
۱۳۸7 خورشیدی )2۰۰۸ میالدی(

مورخ  و  محقق  سرداری نیا،  صمد  درگذشت 
متولد  وی  آذربایجان.  و  کشور  معاصر  تاریخ 
اردیبهشت ۱۳26بود. از آثار او می توان از مشاهیر 
آذربایجان، قره باغ در گذرگاه تاریخ، تبریز شهر 
آذربایجان  تنباکو،  نهضت  در  تبریز  اولین ها، 
پیشگام جامعه مدنی و باقرخان ساالر ملی نام برد.

۱۳۹۱ خورشیدی )2۰۱2 میالدی(
و  خواننده  پوررضا،  فریدون  درگذشت 
موسیقیدان گیلک و صاحب نظر در زمینه موسیقی 
فولکلوریک گیلکی وی از پژوهشگران نامی ایران 

در زمینه شاهنامه فردوسی بود. 
پنجشنبه 24  فروردین     ۱3 آوریل

۱۳۰۵ خورشیدی ) ۱۹26میالدی(
اجرا در  به مرحله  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 

آمد.
۱۳۴۹ خورشیدی )۱۹7۰ میالدی(

مدرسه عالی تلویزیون و سینما در تهران گشایش 
یافت

۱۳67 خورشیدی ) ۱۹۹۸میالدی(
امیدرضا روانخواه، بازیکن فوتبال اهل ایران

۱۳۸۸ خورشیدی )2۰۰۹ میالدی(
ملی گرا،  سیاسی  فعال  و  بازیگر  فاضلی  رضا 
مجری و مدیر تلویزیون سیاسی مخالف حکومت 

جمهوری اسالمی

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
3۱ مارچ تا 6 آپریل   )۱۱ تا ۱7 فروردین(
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

خبر: عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با انتشار بیانیه ای به شایعه  
درگذشت احمد جنتی در شبکه های اجتماعی که به عنوان دروغ سیزده منتشر 
شده بود واکنش نشان داد و آن را دروغ تر از دروغ خواند. کدخدایی به نقل 

از جنتی گفته است که او انتشار این شایعه را یک توفیق می داند.
اتفاقا اگر این دروغ سیزده واقعیت داشت، ما هم مثل آقای جنتی آن را یک 
توفیق می دانستیم اما افسوس که سلطان بقا، جنتی، حاالحاالها با ماست ولی از 
طرفی بدکم نیست، چون اگر می مرد ما از کلی جوک و لطیفه درباره این آخوندک 
فسقلی محروم می شدیم. اصوال کسانی که این دروغ ناپخته سیزده را در مورد 
مرگ حضرت »هرگز نمیر جنتی« ساختند، اصال به یک سری نکات توجه نکردند، 
هر چند که کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و تعدادی از آقایان جمهوری 
اسالمی چی خبر را چنان جدی گرفتند که مجبور به صدور بیانیه شدند؛ اما نکات 
مهمی که باعث شد ما از اول بفهمیم که خبر مرگ جنتی دروغ سیزده بوده به 

شرح زیر است:   
• اولین خواستگار حضرت حوا جنتی بود، منتها چون سنش باال بود، او را به 

جنتی ندادند و آدم رفت و با حوا ازدواج کرد.
• حضرت آدم به خدا گفت: خدایا این پیرمرد کیست که اینجا می پلکد؟ خدا 

گفت، نگران نباش، این جنتی است قبل از من هم اینجا بوده.
• خدا رفت بهشت را بسازد دید جنتی در آنجا نشسته است. گفت تو کی هستی؟ 
و جنتی پاسخ داد: من جنتی هستم. لذا خدا بهشت را ساخت و اسم آن را جنت 

گذاشت.
• حاجی اگه خوابت نمیبره، برو بیرون بذار ما بخوابیم! )اصحاب کهف خطاب 

به جنتی(
• آدم به حوا میگه: بلند شو، یه برگی چیزی جلوی خودت بگیر، این یارو جنتی 

خیلی هیزه! )بدین سان حجاب اختراع شد(
• میگن سازمان ملل می خواسته برای جنتی جشن تولد بگیره، پشیمون شدن 
چون حساب کردن، دیدن اگه بخوان براش شمع روشن کنن، دمای کره زمین پنج 

درجه گرمتر میشه!
و در نهایت پیغام خدا به جنتی: احمدجان سالم، عزراییل مرد، قیامت هم تموم 
شد، منم دارم میرم، احیانا اگه یه وقت خواستی بمیری، خورشیدو خاموش کن و 

کلید و بذار تو جاکفشی. قربانت، خدا.

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
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خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

نقد و نظر:           

ناصر کرمی - کنشگر اجتماعی و محیط زیست:
گسیختگی   دیاسپورای    ایرانی

میلیون ها  گسترده  مهاجرت  رخداد  می توان  آیا 
پراکندگی  قوم  نوعی  را   ۵7 انقالب  از  پس  ایرانی 
یا دیاسپورای ایرانی دانست؟ اگر پاسخ منفی است 
چرا و اگر مثبت است این دیاسپورا چه ویژگی هایی 
برقرار  نسبت هایی  چه  مادری  سرزمین  با  و  دارد 
مرور  نیازمند  پرسش ها  این  به  پاسخ  است؟  کرده 
است.  پراکنده  حوزه هایی  در  گوناگون  گزاره هایی 

برخی از این گزاره ها را پی می گیریم:

دست کم پنج میلیون نفر
میلیون  پنج  کم  دست  جامعه  یک  درباره  داریم 
ایرانیان خارج  نفری حرف می زنیم. در برخی آمار 
از وطن تا هشت میلیون نفر هم برآورد شده است. 
ثبت  سازمان  است.  مغشوش  باره  این  در  آمارها 
احوال ایران می گوید کسانی که کماکان ایرانی تلقی 
می شوند اما خارج از ایران زندگی می کنند بین چهار 
تا شش میلیون نفرند. این آمار بیشتر مهاجران پیش 
از انقالب ۵7 را در بر نمی گیرد. بنابراین شمار ایرانی 
اما  تباران در خارج از کشور بی گمان بیشتر است. 
این نوشته بر مهاجرت پس از انقالب تمرکز دارد. 
پس آمار سازمان ثبت احوال را مالک قرار می دهیم. 
کشور   22 در  عمدتا  مهاجر  ایرانیان  آمار  این  برابر 
سکونت دارند. آمریکا با پذیرش حدود یک میلیون 
و چهارصد هزار مهاجر ایرانی دومین کشور ایرانی 
نشین جهان بعد از خود ایران است. امارات عربی 
متحده هم تقریبا پذیرای ۸۰۰ هزار ایرانی تبار است. 
انگلستان و کانادا با هر کدام ۴۱۰ هزار، آلمان با 2۰۰ 
هزار، فرانسه با ۱۵۵ هزار و سوئد با ۱۱۰ هزار نفر 

در رده های بعدی قرار دارند.
ایرانی،  مهاجران  آمار  درباره  مهم تر  نکته  اما 
شامل  بیشتر  که  افزایشی  است؛  آن  فزاینده  روند 
دانش آموختگان ایرانی می شود. به گزارش صندوق 
بین ۹۱ کشور درحال توسعه  ایران  پول  بین المللی 
رتبه نخست را در مهاجرت نخبگان دارد. براساس 
ایرانی  ۱۸۰هزار  تا   ۱۵۰ ساالنه  نهاد  این  گزارش 
می کنند.  اقدام  کشور  از  خروج  برای  تحصیل کرده 
بسیاری  حتی  گزارش ها  برخی  برابر  است  گفتنی 
برای  که  هم  کشور  ارشد  مسئوالن  فرزندان  از 
عالقه ای  رفته اند،  ایران  از  خارج  به  تحصیل  ادامه 
آنالین« گزارش  »جوان  ندارند. سایت  بازگشت  به 
که  ایرانی  مقامات  فرزندان  از  نفر  هزار  سه  کرده 
هستند  تحصیل  به  مشغول  خارجی  کشورهای  در 

نمی خواهند به ایران برگردند.
حاصل آنچه گفته شد این است که اگر بخواهیم 
دیاسپورا  را  انقالب  از  پس  ایرانیان  مهاجرت  موج 
و  جوان  دیاسپورای  یک  با  بگوییم  باید  بنامیم 

همچنان در حال شکل گیری روبرو هستیم.

دیاسپورا یا مهاجرت؟
با  دیاسپورا  است.  دشوار  دو  این  بین  تفکیک 
مهاجرتی  موج  هر  ولی  گیرد  می  شکل  مهاجرت 
دیاسپورا نیست و چنین نیست که هر مهاجر عضو 
برای  ها  دان  جغرافی  شود.  شمرده  دیاسپورا  یک 
این  از  معموال  مهاجرت  و  آوارگی  کوچ،  تفکیک 
تعابیر استفاده می کنند: کوچنده کسی است که لزوما 
و بی گمان بازمی گردد و می داند چه زمان برخواهد 

به  برگشت  برای  دارد  برنامه  که  کسی  هر  گشت. 
مبدأ سفرش برنامه دارد، کوچنده است و نه مهاجر. 
برای  قصدی  هیچ  مقصد.  نه  و  دارد  مبدأ  نه  آواره 
واقع  به  و  ندارد  مشخصی  مبدأ  هیچ  به  برگشتن 
مقصد مشخصی هم ندارد. کولیان در این گروه رده 
بندی می شوند. مهاجران البته مبدأ مشخصی دارند، 
اما معموال برنامه مشخصی برای بازگشت ندارند، یا 

اینکه عجالتا برنامه آنها بازگشتن نیست.
ویلیام  است؟  بندی  تقسیم  این  کجای  دیاسپورا 
سایر  از  دیاسپورا  متمایز کردن  منظور  به  سفران 
جمعیت های مهاجر، دست کم شش ویژگی برشمرده 
از  جمعی  و  مشترک  خاطره های  وجود   -۱ است: 
سرزمین مادری؛ 2- خانه مادری را تنها خانه واقعی 
به  نهایی  بازگشت   رؤیای  داشتن   -۳ پنداشتن؛ 
سرزمین مادری؛ ۴- هنوز متعهد به آبادی و بهبودی 
برای  تالش   -۵ بودن؛  مادری  سرزمین  توسعه  و 
نقطه ای  مادری؛ 6- وجود  آبادی سرزمین  و  بهبود 
هویت بخش  منبع  بتواند  که  مادری  سرزمین  در 
برای آنها باشد. در تعریف نهایی، دیاسپورا به گروه 
هم چنان  دور  راه   از  که  می شود  اطالق  مهاجرانی 
و  مادری خویش اند  داخلی سرزمین  مسایل  درگیر 
در همان راستا فعالیت می کنند و تأثیرگذاری دارند. 
بر این اساس ایرانیان مهاجری که پیوندها و روابط 
خود با سرزمین مادری را به طور کامل قطع کرده اند 

مشمول مفهوم دیاسپورا نمی شوند.
اقلیت های  سیاسی  جغرافیای  در  دیگری  تعریف 
و  قهرمانان  می کند:  تقسیم  گروه  دو  به  را  مهاجر 
اقلیتی گفته می شود که اوال  به  مغلوب ها. قهرمانان 
و  دارند  افزا  هم  روابط  و  بوده  همگرا  و  پشتیبان 
دوم اینکه ممکن است بخشی از درآمد خود را به 
سرزمین مادری اختصاص داده و یا صرف بازگشت 
به آن کنند. یهودیان و چینی ها اغلب نمونه هایی از 
این گونه اقلیت های مهاجر تلقی می شوند. مغلوب ها 
مهاجرانی هستند که نه فقط نسبت به سرزمین مبدأ 
دیگر  با  ندارند  عالقه  حتی  بلکه  نیستند،  دلبسته 
بیشتر  اینان  باشند.  مرتبط  خود  هم میهن  مهاجران 
باشند.  ارتباط  میزبان در  با جامعه  دارند که  خوش 
تسری دادن دیاسپورا به گروه دوم دشوار است و به 
نظر می رسد این اصطالح بیشتر قابل انطباق به گروه 
به  دیاسپورا  بار  نخستین  کنیم که  توجه  است.  اول 
یونانیانی اطالق شد که با سکونت در سرزمین های 
تازه فتح شده، موجب تثبیت تسخیر آنها می شدند. 
دیاسپوراهای  همچون  مشهور،  دیاسپورهای  دیگر 
نیز  ارمنی  و  آلبانیایی  و  مجاری  و  و چینی  یهودی 
بیش و کم به همین تاثیرگذاری بر سرزمین مادری 
شناخته می شوند. از این نظر شاید کسانی باشند که 
مهاجران  از  قشری  در  شدید  واگرایی  به  اشاره  با 
ایرانی اصال آنها را مصداق مفهوم دیاسپورا ندانند؛ یا 
برعکس اصرار بر سرمایه نمادین یا آیکونوگرافیکی 
شماری  میان  در  را  ایران  باستانی  میراث  همچون 
از ایرانیان مهاجر، همچون نسل اول مهاجران مقیم 
دیاسپورایی  زیست  یک  از  نمونه ای  لس آنجلس، 

بنامند.

ناقضان ایرانیت
اما هر دیاسپورایی  دیاسپورا یعنی قوم پراکندگی، 
شکل  قوم  یک  گسترده  مهاجرت  مبنای  بر  لزوما 
نمی گیرد. دیاسپورا افزون بر نژاد و فرهنگ میتواند 
محور اقتصادی، دینی و سیاسی داشته، یا حتی فقط 
بر مدار زبان مشترک شکل بگیرد. در عین حال هر 
یک  همبستگی  مانع  می تواند  مؤلفه ها  این  از  کدام 
جامعه مهاجر و تبدیل آن به یک دیاسپورای فعال 
ایرانیان یک شهر فرضی در اسکاندیناوی را  باشد. 
دانش  یک  که  است  دشوار  بسیار  بگیرید.  نظر  در 
آوردن  دست  به  برای  تازگی  به  که  نخبه  آموخته 
سیاسی  فعال  یک  کرده،  مهاجرت  مناسب  شغلی 
ایرانی بهایی و یک فعال حقوق اقوام  برانداز، یک 
ایرانی را حتی در یک مهمانی دور هم جمع کرد. 

و  ایرانی  بهاییان  دیاسپورای  اساسا  گفت  می توان 
دیاسپورای  از  دقیقتر  مفهومی  کردها  دیاسپورای  یا 
ایرانی است. واگرایی ایرانیان مهاجر البته تنها منشأ 
سیاسی یا مذهبی ندارد. بخشی از آن بی گمان حاصل 
تالش و برنامه ریزی حکومت ایران است. یک نمونه 
اینکه غالب ایرانیان مهاجر نمی خواهند راه برگشت 
را بر خود ببندند و به همین خاطر ارتباط با دیگر 
ایرانیان را به روابط شغلی و دوستانه فرو می کاهند 
و از هر رابطه و کنش دارای شائبه فعالیت سیاسی 
را دیاسپورا  ایرانیان مهاجر  اگر هم  دوری می کنند. 
بنامیم بیشتر مشمول قاعده »دیاسپورای قلمروزدایی 
هویت  آنان  از  بسیاری  برای  زیرا  هستند؛  شده« 
قومی  و  ملی  هویت  از  پررنگ تر  دینی  و  سیاسی 
است. اینکه مثال اقلیت بهایی شدیدا بر هویت دینی 
خود پافشاری کند، البته قابل درک است. اما در میان 
قاعدتا  که  چپ  سیاسی  نگره  حتی  مهاجر  ایرانیان 
دلیلی ندارد در تقابل با مفهوم ملیت و میهن دوستی 
مفهوم  که  است  چیزی  هر  با  ستیز  در  غالبا  باشد، 
ملی دارد. هفتم آبان ۱۳۹۵هزاران ایرانی در پاسارگاد 
اجتماع و تظاهرات کردند. جستجو در وبسایت های 
نشان  چپ  گروه های  به  منتسب  تحلیلی  و  خبری 
می دهد که عمدتا شعارهای ضد عرب آن تظاهرات 
در این سایت ها بازتاب یافته است. نشانه ای وجود 
ندارد که میهن دوستی لزوما به معنای فاشیسم باشد 
و یا اینکه لزوما چپ های جهان با فعالیت های ضد 
اما دست کم در جلوه  وطن دوستی شناخته شوند، 
رسانه ای، چپ ایرانی به صورت پررنگ علیه هر آن 
چیزی است که نسبتی با وطن دوستی و ایران دارد. 
آن روی دیگر سکه ملی گراهای مهاجری است که 
به شدت اسالم ستیزند؛ یا گروه های قومیت گرا که 
ظاهرا مقصر نقض حقوق اقوام را نه ساختار سیاسی 
اکثریت  اجتماعی  و  نژادی  اقتضائات  بلکه  کشور، 

جمعیت ایران می دانند.

مشکل مقیاس
پدیده  کند  مشخص  توانست  مقدمات  این  آیا 
انقالب  از  پس  ایرانی  میلیون  پنج  مهاجرت 
این  هرگز.  نه،  نامید؟  دیاسپورا  می توان  را 
وضعیت  درباره  را  ذهن  عمال  پراکنده  مقدمات 
تاریخ  در  شده  ثبت  پراکندگی  قوم  بزرگ ترین 
نشان  حال  عین  در  می کند.  نابسامان تر  ایران 
شایسته  میزان  چه  موضوع  این  که  می دهد 
در  است.  معاصر  ایران  درباره  بررسی  و  تحقیق 
یک  از  نجات  برای  که  پرسش  این  به  پاسخ 
که  شده  گفته  کرد،  باید  چه  نادلخواه  حکومت 
انجام  باید  طاعون  شیوع  هنگام  که  کاری  همان 
داد: فرار به دورترین سرزمین ممکن. در نهایت 
تقلیل  سیاست  به  را  بحث ها  این  همه  می توان 
نادلخواه  حکومتی  از  ایرانی  میلیون  پنج  داد. 
گریخته اند  جهان  های  سرزمین  دورترین  به 
از  جهان  نقطه  دورترین  تقریبا  )لس آنجلس 
تهران است، درست در آن سوی کره زمین(. اما 
ایرانی  دیاسپورای  نیست.  سیاست  ماجرا  همه 
تاریخی،  تنوع  و  بودن  الیه  چند  دهنده  بازتاب 
است.  ایرانی  جامعه  فرهنگی  و  سیاسی  دینی، 
این  نمادین  سرمایه  مهم ترین  ایرانی  هویت 
بیرون  و  درون  از  آشکارا  اما  ست.  دیاسپورا 
می شود.  حمله  هویت  این  به  ایرانی  دیاسپورای 
آن  زمانی  مقیاس  واسطه  به  موضوع  هم  شاید 
دارد.  ادامه  هنوز  گریز  است.  شده  پیچیده 
باید  پدیده  این  به  نگرفته.  شکل  هنوز  دیاسپورا 
نگریست. شمار  رسانه  و  زمان  مقیاس  از  خارج 
عمده  دارند.  رسانه  مهاجر  ایرانیان  از  اندکی 
داده های ما درباره مهاجران از رسانه های دولتی 
ایران  حکومت  به  متمایل  رسانه هایی  یا  ایران 
که  می گوید  مقدمات  این  همه  می آید.  دست  به 
بهتر  و  بیشتر  را  ایرانی  مهاجران  جامعه  باید 

. سیم بشنا
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و آن اجتماع نفرین شده تجربه های پریده رنگ

رابطه ترامپ،  خاتمی و یک انتخابات »جدلی«

مرگ سینما بدون مراسم تشییع و تدفین

عالیم فروپاشی به اشکال مختلف بروز می کند، مثل 
بحران حاد اقتصادی و شکاف مطلق طبقاتی ، مثل فضای 
امنیتی  به خاطر بدبینی مردم نسبت به نهادهای حکومتی 
و برعکس  از یک سو و ناکارآمدی و فساد ساختاری 
در نهادهای اداره کننده جامعه از سوی دیگر، ولی همه 
این عالیم را می توان کنترل و مدیریت کرد... اگر یک 
عالمت خاص را در میان هزار عالمت دیگر را در کلیت 
جامعه مشاهده نکنیم و شاید بپرسید کدام عالمت است 

که از همه عالیم دیگر حیاتی تر است؟
این عالمت چیزی نیست جز بی اعتباري گروه های 
صراحت  به  دارند ،  کالم  نفوذ  جامعه  در  که  مرجع 
در جامعه  شده ایم  مرجعیتی  بی  وارد عصر  می گویم 
و هیچ گروه نخبه ای در افکار عمومی نمی توانند تاثیر 
گذاری الزم را در جامعهداشته باشد و به همین دلیل 

بحران ها قابل رفع شدن نیستند.
اساتید ،  نویسنده ها،  و  هنرمندان  دیني،  بزرگان  عرفا، 
نخبگان علمی ، مصلحان ، کسبه و بازاریان ، روزنامه نگاران 
و رسانه ها ، طبیبان ، دانشجویان ، ریش سفیدهای محل و 
نهادهای  مدنی سنتی و مدرن  مهم تر  از همه  و  فامیل 
و  بودند  مردم  امین  تمام جامعه  در  و  تاریخ  در طول 
حرف آنها برای مردم حکم اخالقی و ضمانت اجرایی 

تام داشت .
انقالب  باعث  تنباکو  منع  معروف  فتوای  مثال  براي 
بزرگ مشروطیت شد و همین حادثه در پنجاه و هفت 
نقش  اجتماعی  در جنبش های  بازاریان  و  داد  رخ  هم 

بسزایی داشتند .
همگان به خاطر دارند شاعران ، ادبیان و هنرمندان در 
در دهه چهل ، پنجاه و حتی شصت خورشیدي تاثیر به 

سزایی در تحوالت اجتماعی داشتند.
 دانشجویان و اساتید مورد اعتماد مردم در حرکات 
اجتماعی بودند . پزشکان کالمشان برای مردم حجت بود 
و عصر رونق رسانه ها را هم به یاد داریم ولی متاسفانه 
با حاکمیت منطق پول و در یک کالم پول زده گی ما را 

وارد عصر بی مرجعیتی کرد .
هیچ کدام از نخبگان دیگر نفوذی در میان مردم ندارند . 
کمپین های اجتماعی که توسط هنرمندان و اهالی رسانه 
ندارد.  تاثیری   شکل می گیرد در هیچ گروه اجتماعی 
کاسبان دیگر امین مردم نیستند . بیماران با ترس و دلهره 

خود را به چاقوی جراحان می سپارند.
در عصر کمبودها و کاهش در آمدهای نفتی نه تنها 
اثری از صرفه جویی در میان مردم کشورمان ایران، دیده 
تا  می خوریم  از سرمایه  بیشتر  روز  هر  بلکه  نمی شود 

خود را به مرز ورشکستگی کامل برسانیم .
چه  و  دولتی  چه  حکومتی،  چه  عمومی  نهادهای 
شهری بخاطر غارت های پیاپی وافشاگری های بی نتیجه 
که مدیر فاسد را تنها واکسینه می کند سر جایش، هر 

پیام شان نتیجه معکوس  می دهد. 
وقتی  همه نخبگان و گروه های مرجع نفوذ کالمشان 
را از دست می دهند که داده اند هر طرحی برای نجات 
ایران و یا هر کشوري از بحران ها به خاطر عدم بسیج 
عمومی ناقص و ابتر می ماند و حل بحران ها در گروی 
حل این مشکل است و این اقدام  اگر غیر ممکن نباشد 

به سختی قابل دستیابی است .
اعتماد تاریخی که در یک دوره زمانی کوتاه مدت از 
دست می رود به زمان زیادی برای احیای خود نیاز دارد 
که ما این فرصت را نداریم . وقتی حجم عظیمي از مردم 
چند میلیون یا میلیارد دالر صرف هزینه های تفریحی 
می کنند،  سال  ایام  دیگر  و  نوروز  در  ایران  از  خارج 
چطور می توان انتظار داشت منابع الزم به سمت تولید 
مولد و رفع بیکاری سوق پیدا کند . چه کسی می تواند 
این مسافران را دعوت به صرفه جویی کند و جواب 
باقي  شهري  آزادي  و  اجتماعي  دلخوشي  چه  بگیرد. 

مانده که بتوان از چنین خراجي هایي منع شان کرد؟ 
به آنها بگوییم نروید ترکیه و به جایش راهی شیراز 
و  آنها  نسبت  خاطر  به  ارشاد  گشت  مامور  که  شوید 
خانم همراه یا چهارتا تار موی بیرون مانده از حجاب 

اجباری، هم خون به جگرشان کند و هم تن شان را با 
شالق آشنا نماید؟!

ویروس  از  هم  نخبگان  خود  گذشته،  همه  این  از 
تمایلی  دلیل  به همین  نمانده اند  و  امان  ولخرجی در 
انجام  اقدامی  اگر  و  ندارند  فراخوان  این  دادن  برای 
برای  پیام ها  بدهند بی تاثیر می ماند. همانگونه که همه 
کاهش آلوده گی هوا با کاهش سفرهای شهری و دقت 
در راننده گی در جاده ها که منجر به تصادفات بیشمار و 
مرگبار می شود و مراقبت از محیط زیست از سوی مردم 

و نهادهای عمومی بی پاسخ می مانند.
خود  دست  به  را  مرجعش  گروه های  که  جامعه ای 
در  اگر  است.  شده ای  نفرین  جامعه  می کند،  بی اعتبار 
عراق ، سوریه و ... استبداد می گذاشت گروه های مرجع 
اعتبار اجتماعی داشته باشند، هرگز گروه های تروریستی 
به  تبدیل  را  کشورها  این  نمی توانستند  راحتی  این  به 

ویرانه کنند.
نهادهای  و  احزاب  از جمله  مرجع  اعتبار گروههای 
کشور  یک  پیشرفت  و  امنیت  ضامن  مدنی  و  صنفی 
مي رساند،  به کل  را  ما  از جز،  که  اعتبار  است. همان 
همان اعتبار که ما را به هر ضرب و زوري سر یک میز 
جمع مي کرد تا اول از همه توان دیدن و شنیدن یکدیگر 

را پیدا کنیم.
این اعتبار امروز به شدت در ایران از بین رفته است 
روز  و  حال  به  نگاهی  با  که  است  وقتی  دردآورتر  و 
آینده ای  شویم  متوجه  منطقه  آن  در  ایران  دورتادور 
درخشان تر از سوریه و عراق، با وجود سیستم فکری 
انتظار آن آب و خاک و مردم که  ایران، در  حاکم در 

بی تردید همه دارایی ما هستند نیست.
از مهلکه ای  به سالمت  ما که سر  وظیفه ماچیست؟ 
که در راه است به در برده ایم و این سوی دنیا خانه ای 
سقفی و یا مهری ساخته ایم در قبال آنان که از دور به 
میبینم شان چه وظیفه ای  در سراشیبی سقوط  درستی 

داریم وقتی هیچ اعتباری باقی نمانده است؟!

این طور که پیداست اجرای وعده های تبلیغاتی آقای 
ترامپ یکی پس از دیگری با شکست مواجه می شوند: 
قاضی فدرال، درخواست نماینده  حقوقی دولت را برای 
تجدیدنظر در تعلیق فرمان ترامپ، رد کرده و تصویب 
بودجه برای کشیدن دیوار میان مرز مکزیک و آمریکا، 
دست کم به جهت مخالفت جدی نمایندگان دموکرات، 
تقریبا محال شده است. )طبیعی بود که وعده  اخذ بودجه از 

خود مکزیکی ها هم قابلیت تحقق نداشته است.(
اما هیچ کدام از اینها غیرقابل پیش بینی نبود. حتی اگر 
فرض کنیم که خود آقای ترامپ این قدر از شرایط عینی و 
قوانین ناآگاه بوده است، دست کم اکثریت کنشگران سیاسی 
و مشاوران حقوقی می توانستند به او و به مردم آمریکا، 
مضحک بودن چنین وعده هایی و عدم امکان تحقق آنها 
را یادآوری کنند. با این حال، من فکر نمی کنم آقای ترامپ 

هیچ احساسی از شکست داشته باشد:
او با طرح این وعده ها، برای چهار سال، رییس جمهور 
آمریکا شده است و نزدیک به انتخابات بعدی، با صدور 
یک فرمان احساساتی اما این بار قابل اجرا می تواند رأی 

هوادارانش را دوباره جلب کند. )مثال فرمان غرق کردن 
قایق های بازیچه  سپاه پاسداران که آنها هم به نوبه ی خود 
به کار برانگیختن احساسات مردم خاورمیانه می آید اما قرار 

نیست کاری به لحاظ نظامی از پیش ببرند.(
من حتی حدس می زنم بسیاری از هواداران عصبانی آقای 

ترامپ هم چندان احساس شکست نداشته باشند:
هر بار که انتخابات در جایی به شدت »جدلی« شود، 
مردمی که به یک نامزد رأی داده و او را به مسند قدرت 
نشانده اند، از او در ادامه  کار حمایت »جدلی« خواهند کرد. 
این مردم، با پیروزی این نامزد، »احساس پیروزی«می کنند و 

برای اغلب آنها، همین کافی ست.
هواداران آقای ترامپ خواهند گفت که او خواست، اما 
نشد! نگذاشتند! تنها آن دسته از مردمی که در پی گیری 
خواست های خود جدی باشند و از دیدگاهی »عینی« هم 

برخوردارند، منطقا احساس شکست خواهند کرد. 
از این حیث وضعیت سیاسی امروز آمریکا، بسیار شبیه به 

دو دهه  اخیر در جمهوری اسالمی ست:
عده ای از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هر دوره، 

به طمع جلب رأی بخش های متجدد جامعه که ملعبه 
سرکوب و فیلترینگ سیاست های اصلی هستند، شعارها 
و وعده هایی می دهند که می دانند قابل تحقق نیست. اما با 
همین ترفند، رأی می آورند. گاهی حتی، تالشی هم برای 
تحقق وعده ها نمی کنند مگر آنکه نمایشی باشد. )مثاًل رفع 
حصر! کوتاه  مدتی بعد از پیروزی در انتخابات، حسام الدین 
آشنا، مشاور فرهنگی دولت که سوابق اطالعاتی دارد جمله  

با مزه ای گفته بود:
این آقایان خودشان هم باید همکاری کنند! )یعنی اگر توبه 
کنند ما درشان می آوریم!( مردمی هم که در فضایی جدلی 
از این نامزدها حمایت می کنند، معموالً به توجیه گر آنها 
مبدل می شوند و با منطق، »فالنی خواست اما نگذاشتند«، 
در حقیقت از این شارالتانیسم واضح سیاسی دفاع می کنند. 
طبعاً تنها کسانی در این وضع احساس شکست می کنند، که 
واقعاً خواهان تغییر اوضاع باشند. درک لطایف  و ظرایف 
دنیای سیاست، اغلب هوش به خصوصی نمی خواهد. گاهی 
فقط »جدیت« کافی ست تا بفهمیم میان پروپاگاندا و سیاست 

واقعی، میان دولت عمیق و دولت نمایشی فاصله ای هست.

نوروز  تعطیالت 
خانه  در  را  امسال  
ماندم و اما مدام در سفر 
پاره  دو  را  خود  بودم. 
ایستایی  جسم،  کردم، 
انتخاب  را  ماندن  و 
کرد و روح، در سیر و 
سلوکی دهشت آور در 
بیضایی  بالتار،  جهان 
گذراند.  برسون  و 
نه  که  سفری خوفناک 
آغازی دارد و نه پایانی، یک بازی با خودآزار دهنده که 
کل زندگی را با یک پرسش مخوف روبرو می کند، به 
قول هایدگر چرا انسان به جای نبودن و یا همان عدم ، 
بودن یعنی زندگی را تجربه می کند سینمای برسون بازی 
با  ایده است، موشت برسون رو در روی آدمی  این  با 
فقر، خشونت آن دیگری، تنها شده گی و حتی شورش 
تباه علیه جامعه نیست بلکه بازی بازیگوشانه با امکانات 
سر  دو  او  است.  شده  انتخاب  مرگ  الجرم  و  زندگی 

حد مهر و نفرت را می آزماید، بی دلیل به دیگران آزار 
می رساند و آزار می بیند و نسبت به مادرش و نوزاد مهر 
می ورزد، جواب محبت دیگران را پرخاشگرانه می دهد. 
در میانه یک تفریح در شهر بازی که خودروهای نمایشی 
و خودخواسته با هم تصادف می کنند، دلش به سمت آن 
دیگری جذب می شود تا شور جنسی را به بازی بگیرد، اما 
توسط پدر سرکوب می شود که راه نمی دهد سیلی هایش 
تبدیل به بازی شود. اما او شور جنسی در یک بازی خشن 
و مرگبار را می آزماید و به نظر می رسد بیشتر ترحمش 
را بر می انگیزد. بعد از مرگ مادر او باید آخرین بازی 
اش را بکند. سرخوشانه غلت بخورد و در رودخانه غرق 
شود.اما فیلم برسون بازی گوشانه تنها نشانه این مرگ را 
به تماشا می گذارد تا از آن یک تلخی و تراژدی نسازد. 
یونان  ندارد.تراژدی  میانه ای  فاجعه  با  بازی  نفس  اصال 
حاصل بازی خدایان با آدمیان بود، بعد قرنها آدمی در 
نقاب ایده های کیهانی بازی خون ، جنایت و دهشت را 
آزمود. برسون که از روایت نمایشی بیزار است یک بازی 
کودکانه را که در قامت یک دختر چهارده ساله می آزماید.
حتی درد، رنجها و اشکهای این دختر بازیگرانه است. در 

بازی برسونی همه چیز تحت انضباط و قواعد است و در 
آن هیچ رابطه ادغام شده، شورمندانه و سرکشانه وجود 
با خودش و نه  نه بازی خدایگان  ندارد، بازی موشت 
با ایده های ملکوتی بلکه بازی انسان با امکانات خودش 
است و این امکانات را تا نهایت خودش را پیش بردند.
برسون سینما را نه با روایت که از آن بیزار است بلکه با 
این امکانات شکل می دهد. بازی سینما با قدرت بینایی 
و شنوایی انسان و در این بازی باید جز بازی باشی و اما 
تحث انضباط خالق فیلم یعنی کارگردان. فیلمی که امکان 
سرکشی از خود را نمی دهد. شاید اگر کل حیاتی آدمی 
ببینیم و بازیگوشانه با دهشت زندگی روبرو شویم شاید 
امکان رهایی آدمی را بیابیم. در این بازی مرگ و پیروزی 
تفاوتی ندارد. چرا که بازی نا تمام جوهر بازی است و به 
همین دلیل بشر کل بازی را از دست داده است چرا که 
کل بازی را در برد و باخت منحل کرده است و همین 
راز تباهی و انحطاط عصری است که در آن تفریح بیرون 

آدمی می ماند و به درون او نمی لغزد.
مرگ سینما در همین نقطه است که بدون مراسم تشیع 

و تدفین اتفاق افتاده. 

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41751
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=4033&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2


9 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:61  - APR,7 , 2017 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و دوم- شماره 61  - آدینه  7  آپریل  2017

یادداشت های وارده:            

فریار نیکبخت - کنشگر سیاسی:

مجله جدول ایرانشهر هر ماه منتشر می شود. این محصول شرکت کتاب مجموعه ای از 
جدول های  گوناگون است که برای عالقمندان به جدول و سرگرمی  مهیا و منتشر می شود.

حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- تموز - طرز ساختمان هر چیز

2- توبه - زه کمان - از شهرهاي زیبا و پرجمعیت ایالت 
فلوریدا

3- جایگاه زور - کاغذ کپي - سرهنگ
4- افسانه - اکسیر - به جا آوردن

5- محل خدمتش مجلس سناست - در امان
6- ضمیر اشاره - گل بتونه - مضرات - عدد منفي

7- میزاب - نمک - ارض و زمین
8- درخت تسبیح - از انواع ماشین - میداني در تهران 

امروز و روستایی در شمال تهران دیروز - کنار
9- هنگام - صندلي سنگي - مسافربر عمومي

10- صنم - سهیم بودن - خار سر دیوار - گوشت ترکي
11- زبان مردم ترکیه - فتراک

12- تصدیق فارسي - شتر گاو پلنگ - حدید
13- پرآوازه - صافي - شهر صنعتي ایران

14- برابر - فلز چهره - اثر شاتوبریان
15- پایتخت الجزایر - از شهرهاي خراسان

عمودي :
1- منتسب به گرم ترین فصل سال - اتیکت قیمت

2- آفریده شدگان - عالم طبیعي - فیلسوف نامي انگلیس
3- مفتش - برگ کاغذ - پوست بز دباغي شده

4- کوزه - موکت دستي - تیره - حیوان وحشي

نازک - بطن - حرف  5- عید ویتنامیها - تخته سنگ 
دهان کجي

6- صفحه مدار الکتریکي - هالک
7- تازه کار - آشیانه مرغ - ادویه معطر

8- کشتي جنگي یونان باستان - آخرین نبرد ناپالئون
9- میوه پخته در شکر - میوه تلفني - ماده پروتئن ناخن

10- خمیدگي - الحاد
11- مادر عرب - خون بها - سنگ نبشته - با

12- خوب وخوش - آغوز - سنگیني - پدر ترکي
13- دروغ آذري - پوست درخت - از شهرهاي فارس

14- اسب راهوار - خباز - ساده لوح
15- شاگردانه - طلبکار

تعطیالت نوروزی خودرا شرح دهید

از  انشایی که بعد  راستی چه کسی می تواند موضوع 
تعطیالت دو هفته ای نوروزی به ما دانش آموزان عاشق 
تعطیلی تکلیف می شد را فراموش کند؟ موضوع انشا همه 

ساله چنین بود:»تعطیالت نوروزی خودرا شرح دهید.«
تازه ترین انشای من در این شب بعد از سیزده بدر 

۱۳۹6 به شرح زیر است:
خنک  نسیمی  همراه  آفتابی  و  روشن  روز  یک  در 
این  من  تهران،  در  بهاری  روزهای  آن  بمانند  درست 
اقبال را داشتم که به مراسم نوروزی مجلس نمایندگان 

ایالتی کالیفرنیا در شهر ساکرامنتو بروم.
در مسیر راه از آزاد راه شماره پنج، ما از طوفان و 
رعد و برق، و رگبار تگرگی که باز هم یادآور راه های 
کوهستانی ایران نوروزی بود، و از هوای پاک و مناظر 
خیس و درخشان پس از آن لذت فراوان بردیم و شب 

هنگام در هتلی در مرکز شهر ساکرا منتو خستگی راه 
را فراموش کردیم.

صبح روز پنجشنبه 2۳ ماه مارچ در میان ده ها میهمان 
ایرانی دیگر شاهد تصویب دو قطعنامه در مورد نوروز 
بودیم که به ابتکار نماینده یکی از مناطق لس آنجلس 
آقای آدرین نظریان از ارامنه زاده ایران، طرح و به مجلس 
تقدیم شده  بود. چندین نفر از سایر نمایندگان مجلس 
از پیشینه های گوناگون اعم از سفید و سیاه، مکزیکی و 
یهودی و دیگران سخنرانی های کوتاهی در مورد نوروز 
ایراد نمودند و در محیطی شاد و فراگیر قطعنامه ها را 
در  قطعنامه ها  این  متن  کردند.  تصویب  آرا   اتفاق  به 
سایت های مجلس و سایت  آقای نظریان قابل دسترسی 
است. این قطعنامه ها یکی در ستایش نوروز و معرفی 
جامعه آمریکائیان ایرانی تبار و دیگری در اعالم رسمیت 

همه ساله نوروز در مجلس نمایندگان کالیفرنیا در روز 
های  2۰ یا 2۱ ماه مارچ بود.

 پس از مراسم رسمی، همگی در یکی از اطاق های 
ساختمان بزرگ »کاپیتال« بگرد هفت سین زیبائی که 
مزین به یک شاهنامه، گل های زیبا و تمام »سین« های 
سنتی بود و ایرانیان محل و کارمندان دفتر آقای نظریان 
زحمت آن را کشیده بودند جمع شدیم  و به قول یکی 

از دوستان »عید دیدنی  ایالتی« کردیم!
به صحن مجلس دعوت  میهمانان  مراسم،  پایان  در 
با  کالیفرنیا  مردم  گذاری  قانون  سالن  در  تا  شدند 
این  یادگار  به  دوستان خود عکس هایی  و  نمایندگان 

نوروز کالیفرنیائی بگیرند.
این رویداد افتخار آمیز به همت خانم آملیا زمانی  از 
فعال و  ایرانیان  از  ایشان، و چندین تن  دفتر  اعضای 
مبتکر مقیم کالیفرنیا برگزار شده و ده ها نفر از فعاالن 
اجتماعی و رهبران جوامع مختلف ایرانی  به دعوت 
دفتر نماینده ایرانی االصل منطقه »ون نایز« و اطراف 
آن بدان جا دعوت شده بودند. آقای کارمل مالمد، از 
خبر نگاران مقیم لس آنجلس و از دوستان آقای نظریان 

به این مراسم پوشش خبری دادند.
پس از دیدار با دوستان قدیمی که به راستی بهترین 
دوستانند، هنگام بازگشت به تهرانجلس همان احساس 
ماجرا   پر  از سفرهای  بازگشتی  هر  در  که  غم افزائی  
به  منزل شماره 2۵۴ بولوار الیزابت قدیم،  یا آبکرج 
قدیم تر به سراغم می آمد، به یادم آورد  که به  زندگی 

عادی خود بازگشته ام.

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=835
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42501&Status=2
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در دنیای دانش و هنر:

راهی تازه برای تبدیل آب دریا را به آب آشامیدنی
تیمی از محققان در بریتانیا موفق به ساختن یک 
فیلتر گرافینی شده است که می تواند نمک را از آب 

دریا بزداید و آن را به آب آشامیدنی تبدیل کند.
اطراف  در  نفر  میلیون ها  به  می تواند  اختراع  این 

جهان که به آب پاکیزه دسترسی ندارند کمک کند.
از  می نامند  »صافی«  را  آن  محققان  که  فیلتر  این 
در  باالیی  قابلیت  که  است  گرافین  اکسید  جنس 
فیلترهای  سایر  با  زودی  به  و  دارد  نمک  زدودن 

موجود تصفیه آب شور مقایسه خواهد شد.
قبال  صنعتی  انبوه  ابعاد  در  گرافینی  فیلتر  تولید 

دشوار بود.
از  نیر  راهول  دکتر  سرپرستی  به  دانشمندان  تیم 
»نیچر  نشریه  در  گزارشی  در  منچستر  دانشگاه 
از  بعضی  چگونه  که  نوشته اند  نانوتکنولوژی« 
مشکالت استفاده از اکسید گرافین برای این منظور 

را حل کرده اند.
کربن  اتم  یک  فقط  ضخامت  به  الیه ای  گرافین 
شش  خانه های  با  مشبک  صفحه ای  در  که  است 
توسط  ابتدا  ماده  این  چسبیده اند.  هم  به  ضعلی 
 2۰۰۴ سال  در  منچستر  دانشگاه  محققان  از  تیمی 

جداسازی و مشخصات آن تعریف شد.
خواص غیرعادی گرافین مثل قابلیت کشسانی با 
مقاومت باال در برابر پارگی و رسانایی الکتریکی آن 
را به یکی از نویدبخش ترین مواد در صنعت بدل 

کرده است.
اما تولید انبوه گرافین تک الیه با شیوه های موجود 
مثل »سی وی دی« )رسوب بخار شیمیایی( دشوار 
بوده است. شیوه های کنونی تولید همچنین خیلی 

پرهزینه است.
با  گرافین  اکسید  »تولید  که  می گوید  نیر  دکتر  اما 
ممکن  آزمایشگاه  در  اکسیداسیون  شیوه های ساده 

است.«
او به خبرنگاران گفته: »می توانیم آن را مثل جوهر 
)پرمنفذ(  متخلخل  الیه  یک  روی  محلول  یک  یا 
به  مثل یک غشا  را  آن  توانیم  می  بعد  کنیم.  تولید 

کار بگیریم.«
او می گوید که اکسید گرافین از نظر تولید انبوه و 

هزینه به طور بالقوه بر گرافین خالی برتری دارد.
الک  در  گرافین  اکسید  از  شده  تولید  غشا  فایده 
کردن ذرات نانو، ملکول های ارگانیک و حتی نمک 
های درشت ثابت شده بود. اما تاکنون نمی شد از آن 
برای تصفیه آب حاوی نمک معمولی استفاده کرد 

چون نیازمند غربالی حتی ظریف تر است.
گرافین  اکسید  که  بود  داده  نشان  قبلی  مطالعات 
پس از خیس خوردن کمی باد می کند و باعث عبور 
نمک های ریزتر از منفذها به همراه ملکول های آب 

می شود.

که  اند  داده  نشان  همکارانش  و  نیر  دکتر  اکنون 
آغشتن این غشا به »شیره اپوکسی« )ماده ای که به 
عنوان پوشش یا چسب به کار گرفته می شود( مانع 

تورم آن می شود.
سازمان ملل پیش بینی می کند که تا سال 2۰2۵ 
حدود ۱۴ درصد جمعیت جهان با کمبود آب روبرو 

شوند.
آن  تاثیر  و  زمین  گرمایش  روند  ادامه  با  همزمان 
مشغول  ثروتمند  کشورهای  شهری،  آب  منابع  بر 
شور  آب  تصفیه  فناوری های  در  سرمایه گذاری 

هستند.
از  جهان  اطراف  در  شور  آب  تصفیه  تاسیسات 

غشاهای پلیمری استفاده می کنند.

مقایسه  مطالعه  بعدی  مرحله  که  گفت  نیر  دکتر 
در  موجود  ترین محصوالت  تازه  با  گرافین  اکسید 

بازار است.
نورت  پاسیفیک  ملی  »آزمایشگاه  از  دواناتان  رام 
ضمیمه  که  مقاله ای  در  آمریکا  ریچلند  در  وست« 
مطالعه تازه در »نیچر نانوتکنولوژی« است نوشت که 
مطالعات بیشتری برای تولید صنعتی و ارزان اکسید 

گرافین الزم است.
این  استقامت  باید  همچنین  محققان  که  افزود  او 
غشا در تماس درازمدت با آب شور را نشان دهند.

برای  را  راه  شیوه  این  که  نوشت  او  حال  این  با 
تولید فیلترهای ارزان برای نمک زدایی از آب هموار 

می کند.

در ژانویه گذشته »ریتا جهان فروز« ستاره آوازه خوان مشهور ایرانی تبار اسراییل 
در کالنشهر لس آنجلس برای عالقمندان به هنر موسیقی به ابتکار بنیاد خیریه 
غیرانتفاعی »نجات قلب یک کودک« کنسرتی اجرا کرد که مورد استقبال کم نظیر 
تا  ایرانشهر فرصت یافت  برنامه، خبرگزاری  این  از  ایرانیان قرار گرفت. پیش 
کند.  برگزار  ریتا،  پاپ،  المللی موسیقی  بین  با ستاره  اختصاصی  یک مصاحبه 
ریتا در سال 2۰۱۱ آلبوم »همه شادی های من« را منتشر کرد که همه اشعار و 
ترانه های آن به فارسی سروده شده است. ریتا جهان فروز همچنین به عنوان سفیر 
غیررسمی حسن نیت اسراییل خدمت می کند تا پیام دوستی، همزیستی و عشق 

مردم اسراییل به ایرانیان را در سراسر دنیا اعالم کند.
ریتا جهان فروز در سال ۱۹62 در ایران به دنیا آمد و در سال ۱۹7۰ به همراه 
خانواده اش به اسراییل مهاجرت کرد. او از جمله ایرانی تبارانی است که هرگز 
شاهد دسته اول حوادث انقالب اسالمی نبوده ولی پس از گذشت سال ها هنوز 
احساس قوی عشق به ملت ایران و عالقمندی به فرهنگ مام میهن را حفظ کرده 
است. استعداد باورنکردنی ریتا در زمینه موسیقی و دوره کاری حرفه ای 2۵ ساله 
وی باعث شده تا به محبوبیتی خیره کننده بین مردم ایران و اسراییل و حتی در 
بودن  غیرقانونی  و  محدودیت ها  اعمال  وجود  با  یابد.  دست  بین المللی  سطح 
انواعی از موسیقی بویژه موزیک سبک غربی در جمهوری اسالمی، بسیاری از 
ایرانیان آهنگ های ریتا را از طریق دانلود آنالین یا خرید سی دی های قاچاق 
فارسی  تمام  آلبوم  در  می کنند.  گوش  ماهواره ای،  تلویزیونی  شبکه های  یا  و 
نمایان می کند  را  ایرانی اش  ریشه های  به  بازگشت  ریتا  من«،  »همه شادی های 

و ترانه های کالسیک محبوب فارسی همچون »گل سنگم«، »شاه دوماد«، »گل 
مریم« و »مبارک باد« را بازخوانی کرده است.

در  انتخاب شده،  اسرائیل  برتر  عنوان خواننده  به  سال ها  که  ریتا جهان فروز 
که  کرد  برگزار  یوسی ال ای  دانشگاه  در سالن رویس هال  برنامه ای  سال 2۰۱2 
برای  او  کرد.  خود  جذب  را  لس آنجلس  ایرانی تبار  مخاطبان  از  نفر  هزاران 
بسیاری از مقامات و رهبران سیاسی جهان از جمله روسای جمهوری آمریکا 
در سفرهای شان به اسراییل برنامه اجرا کرده است؛ اوج کار ریتا، اجرای برنامه 
هنری در سال 2۰۱۳ در صحن سازمان ملل متحد در یک ویژه برنامه با ابتکار 

بان کی مون، دبیرکل پیشین سازمان ملل بود.
آنچه در ادامه می خوانید، بخشی از گفتگوی مفصل »کارمل ملمد« خبرنگار 

ایرانشهر با خانم ریتا جهان فروز است:

ایاالت متحده  ایرانیان مقیم  بفرمایید، واکنش  ما  برای خوانندگان  لطفا   *
و سایر نقاط جهان در برابر ترانه هایی که برای نخستین بار به فارسی اجرا 

کردید، چگونه بوده است؟
داستان زندگی من به عنوان یک یهودی ایرانی اسراییلی رقم خورده است. گاهی 
برای من این بحث برانگیز بود که در زادگاهم، ایران، ما با نام یهودی شناخته 
ایرانی(  )یا  پارسی  را  ما  کردیم،  مهاجرت  اسراییل  به  هنگامی که  و  می شدیم 
می نامیدند؛ من همه این واکنش ها را جمع کردم و از آن ها همچون پلی ارتباطی 
را  هویت  نوع  دو  این  مزیت  من  اکنون  کردم.  استفاده  خود،  هویت  دو  بین 

مشاهده می کنم و می توانم از آن ها برای ارتباط دوستانه بین دو مردم ایران و 
اسراییل استفاده کنم. ایجاد این ارتباط صمیمی گاه برای من بسیار شگفت انگیز 
از  زیادی  تعداد  و  بزنید  من  فیس بوک  صفحه  به  سری  می توانید  شما  است. 
پیام های محبت آمیز مردم را که از داخل ایران برای من فرستاده اند، ببینید. این 
و  ایران  ملت  که  دنیا  کجای  هر  که  است  غرورانگیز  و  بسیار خوشحال کننده 
اسراییل با همدیگر برخورد می کنند، یک پرسش مشترک از یکدیگر دارند و آن 
این است که »ریتا را می شناسی؟« بنابراین من توانسته ام آن پل ارتباطی مثبت یا 

نقطه مشترک بین ایرانیان و اسراییلی ها باشم و این بسیار مهم است.

* شما سفیر غیررسمی حسن نیت اسراییل برای ملت ایران در سراسر دنیا 
هستید، احساس واقعی اسراییلی ها نسبت به ایرانیان چیست و چرا برای شما 

این نمایندگی مردم اسراییل از طریق موسیقی، اهمیت دارد؟
ایران  ملت  به  نسبت  منفی  احساس  هیچ  اسراییل  مردم  که  می کنم  فکر  من 
ندارند، این ماجراها بین دولت ها و سیاسی است. هنگامی که یک خبرنگار نشریه 
ایرانی از من درباره دشمنی ایران و اسراییل پرسید، به او گفتم: »این دشمنی 
از  کجاست؟«؛ من فکر می کنم این اصطالحی است که توسط جمع کوچکی 
و  نزاع  باید  نداریم پس چرا  ایران  با  مرزی  ما حتی  است.  اختراع شده  افراد 
من  از  آن ها  در  که  دارم  ایران  مردم  از  ایمیل هایی  من  باشیم.  داشته  دشمنی 
می پرسند که چرا این همه دشمنی بین ایران و اسراییل وجود دارد؛ این کامال 
غیرمنطقی است. در زمانی که اجرای کنسرت در سازمان ملل متحد داشتم، آقای 
»بان کی مون« دبیرکل سابق پیش از آغاز برنامه به من گفت: »این واقعیت است 
که شما یک زن هستید و می توانید بازتاب آغوش مادرانه برای بشریت باشید.« 
ما نیاز داریم تا آغوش بشریت را بر روی عوامل کینه ورزانه ببندیم و برای آینده 
بودم،  کودک  هنگامی که  کنیم.  تالش  دوستی  و  صلح  در  فرزندان مان  روشن 
رویای خواننده شدن داشتم و اکنون پس از گذشت سه دهه از آوازه خوانی ام، 
برای اهداف دیگری آماده می شوم؛ هدف من تبدیل شدن به پل ارتباطی بین 
مردم ایران و اسراییل است. من می دانم که این دوملت از زمان »کوروش بزرگ« 
با یکدیگر دوست بوده اند و کوروش کار بزرگی برای یهودیان کرد )آزادی از 

بردگی بابلیان( که هرگز فراموش نخواهد شد.        

)عبری(  اسراییلی  زبان  به  ترانه هایی  کاری تان  دوره  کل  در  شما   *
خوانده اید؛ چه چیزی باعث شد که برای خواندن به زبان فارسی و بازگشت 

به ریشه های ایرانی خود برانگیخته شوید؟
آهنگ  یک  همیشه  ترانه هایم،  تلویزیونی  نمایش  اولین  و  آلبوم  نخستین  از 
فارسی داشته ام و همین اهمیت آن را برای من نشان می دهد حتی در زمانی که 
ترانه هایی به زبان فارسی در اسراییل زیاد طرفدار نداشت و کمی باعث خجالت 
را  فارسی ام  ترانه  آشکار  بسیار  و  افتخار  با  من  بود،  آن کشور  پارسیان ساکن 
را  ماردم  و  پدر  داشتم،  که  مهمی  تلویزیونی  شوی  نخستین  در  کردم.  منتشر 
دعوت کردم و آن ها هم مانند یک شاه و ملکه با لهجه مشخصا فارسی با افتخار 
در مصاحبه تلویزیونی شرکت کردند. من مفتخرم که همیشه در آلبوم هایم یک 
ترانه به فارسی داشته ام و نشان داده ام که از کجا آمده ام. اگر شما ریشه نداشته 

باشید، نمی توانید به عنوان یک شخصیت رشد کنید.    ادامه در صفحه روبرو

مصاحبه اختصاصی خبرگزاری ایرانشهر با 

ریتا جهان فروز خواننده ایرانی اسراییلی
مصاحبه: کارمل مالمد / ترجمه: امیر رنجبر:

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=835
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=835
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=9314&Status=2
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

event@08.net رویدادهای هفته:

 از آدینه 7 آپریل 20۱7
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

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

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.

event@08.net

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

 ادامه از  صفحه روبرو
 من هرگز فکر نمی کردم که روزی یک آلبوم کامال فارسی منتشر کنم 
و رقص سنتی ایرانی را اشاعه دهم. من تحصیالتم را در اپرای کالسیک 
غربی گذراندم. من هنوز نمی دانم که به اندازه کافی برای آلبومی کامل به 
زبان فارسی خوب کار کرده ام یا خیر. من در حال ضبط یک آلبوم کامال 
اسراییلی بودم که به ناگاه آن را متوقف کردم؛ حال عجیبی داشتم، ندایی 
درونی مرا می سوزاند و من نمی دانم چه بود، دو تنظیم کننده موسیقی 
بسیار عالی را به کمک طلبیدم زیرا فکر می کردم نیاز به یک نوع موزیک 
از کشورهای سراسر  ترانه  به جمع آوری  بنابراین شروع  دارم.  جهانی 
از هر کشوری یک آهنگ خواندم. در  حوزه دریای مدیترانه کردم و 
زمان  در  مادرم  که  آهنگ هایی  به  می دادم،  انجام  را  کار  این  حالی که 
جوانی ام برایم می خواند گوش فرا می دادم و ترانه هایی را که مادر از 
نتیجه  این  به  ایران آورده بود را به دقت می شنیدم. در عرض دو ماه 
ترانه های  شنیدن  از  غیر  دیگری  چیز  به  نمی خواهم  دیگر  که  رسیدم 
به  شروع  هنگامی که  بخوانم.  فارسی  به  می خواهم  و  بپردازم  فارسی 
ضبط این آلبوم )همه شادی های من( کردم، همه به من می گفتند، دیوانه 
شده ام. برخی به من می گفتند، در ایران که همیشه از نابودی اسراییل 
صحبت می کنند، تو در حال ساخت آلبومی به زبان احمدی نژاد هستی؟ 
اهمیتی  من  و   ... داد؟  خواهد  گوش  را  آن  کسی  چه  دیوانه ای؟  تو 
در  و  بود  من  برای  جشنی  مانند  کار  این  نمی دادم.  حرف ها  این  به 
اسراییل موفقیت بزرگی به نظر می رسید؛ استقبال اسراییلی هااز این آلبوم 
شگفت آور بود و همگی آن را با آغوش باز پذیرا شدند. به مدت سه 
سال یک تور با این آلبوم داشتم که شگفت آور بود. همه کسانی که با این 
آهنگ ها هم نوایی می کردند و می رقصیدند، باعث شگفتی من می شدند. 
دریافت ایمیل ها و پیغام های محبت آمیز و دلگرم کننده از ایرانیان داخل 
کشور و نقاط مختلف جهان مرا حیرت زده می کرد و زمانی که مقاله ای 
در »وال استریت ژورنال« خواندم مبنی بر اینکه نیم میلیون نفر در ایران 
آلبوم مرا به صورت آنالین دانلود کرده  و یا از بازار سیاه تهیه کرده اند، 

شگفتی ام بیشتر شد.

* در ایران امروز تقریبا همه گونه از موسیقی ممنوع است، بویژه 
موزیک غربی؛ شما امیدوارید که با موسیقی خود چه پیامی به ملت 

ایران برسانید؟
برای  ارتعاشات  درجه  باالترین  موسیقی  که  است  واقعیت  این 
که  است  دلیل  به همین  داراست؛  را  انسان  بر روی روان  تاثیرگذاری 
در بسیاری از ادیان، دعاها را آهنگین و آوازگون می خوانند. هنگامی که 
در خلق و خوی نامناسبی به سر می برید، این شنیدن موسیقی است که 
شما را به وضعیت درستی باز می گرداند. من بسیار خوش شانس هستم 
که در موقعیتی قرار گرفته ام که می توانم این احساس خوش را به مردم 
برسانم. من سالیان درازیست که شاهد اتفاقات خوب برای مخاطبانم 
هستم که شگفت انگیز است؛ این موضوع برای من مثل نفس کشیدن 
است. اکنون می دانم که مسئولیت بزرگی دارم و میلیون ها نفر از مردم 
صدای مرا می شنوند و واژه های گفته شده من را حفظ و تکرار می کنند. 

این مرا امیدوار می کند که انسان هایی مهربان تر را شاهد باشم.

و  خوانندگان  با  هم نوایی  و  همکاری  برای  برنامه ای  شما  آیا   *
هنرمندان دیگر ایرانی در آلبوم های آینده تان دارید؟

از  بعضی  است  ممکن  ولی  هستم  کار  این  انجام  به  عالقمند  من 
معذورات وجود داشته باشد زیرا بسیاری از هنرمندان ایرانی از عواقب 
کار مشترک با خواننده اسراییلی می ترسند؛ اما من باور دارم که روزی 
آنجا  در  و  باشم  داشته  ایران  در  کنسرتی  بتوانم  که  رسید  فرا خواهد 
بخوانم؛ من به این موضوع جدا فکر می کنم و می دانم که امکان پذیر 

خواهد بود.

ایرانی و سایرین  برای مخاطبان  برنامه  اجرای  بین  تفاوتی  * چه 
وجود دارد؟

ایرانی ها  دارد.  وجود  بسیاری  تمایز  مخاطبان  سایر  و  ایرانیان  بین 
ذهنیت و رفتاری متفاوت دارند، آن ها بسیار تودار، خوددار و مودب 
هستند، برخالف مردم اسراییل که صریح و بی پرده آنچه را که در لحظه 

در فکر می پرورانند، ابراز می کنند.

* بسیاری از ایرانیانی که در ایاالت متحده و جاهای دیگر زندگی 
می کنند درباره زندگی ایرانی تبارها در اسراییل کنجکاوند ...

زندگی در اسراییل بسیار منظم است. بسیاری از یهودیان از سراسر 
جهان به آن جا آمده اند و در کنار یکدیگر زندگی می کنند. در اسراییل 
و  فرانسوی  یهودیان  مثال  جهان  نقاط  سایر  از  بلکه  پارسیان  فقط  نه 
و  می کنند  زندگی  همدیگر  کنار  در  متفاوت  فرهنگ های  با  دیگران 
به حیات  بی سر و صدا  و  نزاع ممکن  کمترین  با  همگی می خواهند 

خود ادامه دهند.

* »نجات قلب یک کودک« یک سازمان خیریه غیرانتفاعی است که 
از طریق برگزاری کنسرت های موسیقی همانند برنامه شما در اینجا، 
کمک فوری برای عمل جراحی قلب کودکان و مراقبت از بچه های 
بی بضاعت کشورهای فقیر بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، ملیت 
و پیشینه آنان، آماده و تهیه می کند. انگیزه شما برای شرکت در این 

پروژه چه بوده است؟
من در بازدیدی از یک بیمارستان کودکان در اسراییل، شاهد بچه هایی 
بودم که نیازمند مراقبت های ویژه ای بودند. در آن جا کودکانی از اسراییل، 
فلسطین، سوریه و اتیوپی وجود داشتند و همگی به یک شکل تحت 
درمان و مداوای پزشکی بودند. آن ها از کشورهای مختلف بودند اما 
همه شان نیاز به کمک های یکسان داشتند. شگفت انگیز بود که  پزشکان 
اسراییلی بدون چشم داشت به چیزی، خالصانه مشغول یاری و مراقبت 
از این کودکان بودند. این موضوع می تواند از قبیل آنچه باشد که باید 
همان  این  دشمنی.  و  کینه ورزی  نه  شناساند،  جهان  به  اسراییلی ها  از 
چیزیست که باید از اسراییل به مردم دنیا معرفی کرد؛ این همان مردمان 

ممتازی هستند که کارهای خوب انجام می دهند.

* در پایان این گفتگو چه پیامی برای مخاطبان ایرانی تباری که این 
مصاحبه را می خوانند دارید؟

چیزی که برای من اهمیت دارد، این است که همگان درک کنند که 
من درباره سیاست صحبت نمی کنم؛ در مورد اسراییلی ها، من به شکل 
کنم.  ایشان معرفی  به  را  ایرانی  فرهنگ  تا  خارق العاده ای تالش کردم 
آن چه که آنان درباره ایران می آموزند ممکن است فقط از طریق رسانه ها 
و تلویزیون باشد. ایرانیان و یهودیان دارای رابطه تاریخی بسیار طوالنی 
بشر،  حقوق  فرهنگ،  ریاضی،  موسیقی،  در  طویل  سابقه ای  و  هستند 
هنر و دیگر چیزهای شگفت انگیز که در ایران وجود دارد که بسیاری 
از مردم آن ها را نمی دانند، وجود دارد. از طرف دیگر، من می خواهم 
برای به اشتراک گذاشتن آنچه که زندگی واقعی اسراییلی هاست را نشان 
دهم. دولت ها، مطبوعات و شبکه های تلویزیونی تنها آن چه می خواهند 

را نمایش می دهند و از سمت زیبای اسراییل چیزی نشان نمی دهند.

http://www.08tickets.com/tickets/aref-concert-47088#buy
http://www.08tickets.com/tickets/shahkar-bineshpajooh-44978#buy
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=6e99925c-2459-4957-82de-02da76d93c14
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=cbd985b4-25bf-42a0-98ce-512aa586707e
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=06ba350c-1ce1-429e-a880-beb4f33d47d8
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=6d590ca3-fac0-44a1-978e-e7a57c1345fe
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41634
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=835
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

»پریسا« استاد آواز سنتی ایرانی به عنوان مدرس مهمان به 
دانشکده هنر و علوم انسانی دانشگاه کالیفرنیا شعبه سن دیگو 
دعوت شد. خانم پریسا، آوازه خوان برجسته ایرانی تبار در ترم 
بهاره دانشگاه یوسی سن دیگو، تدریس ردیف آوازی موسیقی 

سنتی ایرانی را بر عهده گرفته است.
بر اساس اعالم »کریستینا دال کولتا«، رییس دانشکده هنر و 
علوم انسانی، اولین جلسه گفتمان خانم استاد پریسا در تاریخ 
چهارم آپریل در سالن رسیتال مرکز موسیقی »کنراد پریبیس« 

دانشگاه یوسی سن دیگو برگزار شد.
به گزارش وبگاه رسمی یوسی اس دی نیوز، »شاهرخ یادگاری« 
استاد موسیقی دانشگاه یوسی سن دیگو، بانی دعوت از خانم 
پریسا بوده که با همیاری مرکز فرهنگی پارسیان سن دیگو و 
انجمن هنری ایرانیان لس انجلس، این برنامه فرهنگی-درسی را 

تدارک دیده بود.
پرفسور یادگاری معتقد است، پریسا یکی از برجسته ترین 
استادان جهانی »ردیف« در موسیقی است که حضورش در 
دانشگاه یوسی، اهمیتی فراوان برای جامعه هنری سن دیگو و 

اجتماع ایرانی تباران ایاالت متحده خواهد داشت. 
خانم پریسا به عنوان یکی از استادان برجسته موسیقی سنتی 
دوره های  تدریس  به  سن دیگو  یوسی  دانشگاه  در  ایرانی، 
و  پارسی  سنتی  موسیقی  نوازندگی  پیشرفته  و  مقدماتی 
تکنیک های آوازه خوانی به دانش پذیران خواهد پرداخت. وی 
همچنین کالس های موسیقی و آواز برای جامعه ایرانی تباران 

لس آنجلس و سن دیگو برگزار خواهد کرد.
خانم پریسا، با نام اصلی فاطمه واعظی در 2۵ اسفند ۱۳2۸ در 
شهر شهسوار در شمال ایران دیده به جهان گشود و از نوجوانی 
به وادی هنر پیوست و به استخدام مرکز حفظ و اشاعه موسیقی 

به سرپرستی دکتر داریوش صفوت در آمد.
خانم پریسا پس از انقالب منحوس اسالمی و محدود شدن 
فعالیت های هنرمندان، فعالیت های اجرایی اش متوقف شد و تنها 

به تدریس خانگی موسیقی ادامه داد.
از سال ۱۹۹۵ و پس از کنسرت مشهورش در لندن، تا کنون 
خانم پریسا در کسوت یک خواننده بین المللی روی صحنه 

رفته است. 

پریسا خواننده ایرانی کرسی استادی 
دانشگاه سن دیگو را پذیرفت
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