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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:

هشدار پرزیدنت ترامپ به
روسیه درباره ایران
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پس از 60سال پخش بی وقفه:

بخشفارسیرادیواسرائیلتعطیلشد

رقیب احتمالی پرزیدنت ترامپ
در  2020کیست؟
رکورد شکنی فروش شراب در
کالیفرنیا

با انحالل مرکز سخن پراکنی دولتی
اسرائیل ،بخش فارسی رادیو اسرائیل
مالکیت  KTLAتغییر کرد
پس از  60سال پخش بی وقفه برنامه
به زبان فارسی روز چهارشنبه دهم ماه
می  2017رسما تعطیل شد.
دادستان کل کالیفرنیا در 100
بر اساس اطالعیه رسمی رادیو
اسرائیل ،مجلس اسرائیل(کنست)،
روز نخست چه کرده است؟
پس از سال ها بحث و کشمکش،
سرانجام تصمیم گرفت که قانون
انحالل سازمان ملی رادیو و تلویزیون
اعتراض ماموران پلیس به
اسرائیل را شامل همه زبانها و
بخشش یک زندانی قاتل
شبکههای آن عملی کند .قانون انحالل
سازمان ملی رادیو و تلویزیون اسرائیل
 29ژوئیه  2014در مجلس اسرائیل به
الیحه اعالم میزان شکر
تصویب رسیده بود اما تا حال فشار
گروههای سیاسی و احزاب همپیمان
متوقف شد
با دولت این کشور مانع از اجرای آن
شده بود.
ستاره مشترک برای زوج
سرانجام کنست اسرائیل تصمیم
گرفت با عملی کردن قانون انحالل
قدیمیهالیوود
سازمان ملی رادیو و تلویزیون
اسرائیل ،دو تشکیالت جدید به جای
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید آن برپا کند .یکی از این تشکیالت با

عنوان نهاد خبری رادیو و تلویزیونی
خواهد بود و تشکیالت دوم به ویژه
شامل حال برنامه های فرهنگی و
هنری و برخی از شبکه های غیر
خبری خواهد شد.
در آخرین برنامه بخش فارسی
رادیو اسرائیل که شامگاه چهارشنبه
 10می  2017به وقت محلی در
اسرائیل به صورت زنده روی آنتن
رفت خانم فرنوش رام و آقای منشه
امیر که ستون های اصلی این شبکه
پر مخاطب رادیویی بودهاند ،از دالیل
تصمیم کنست و فشارهای منجر به
این تصمیم سخن گفتند و توضیحات
الزم را ارائه کردند.
دربیانیه کوتاه بخش فارسی رادیو
اسرائیل آمده است« :بخش فارسی
رادیو اسرائیل امیدوار است بزودی
در چارچوب تشکیالت جدید خبری
حرفه ای با شیوه و کار مدرن تری،
خدمات اطالع رسانی خود را به ملت
ایران و شنوندگان در سراسر جهان
ارائه کند».

بخش فارسی رادیو اسرائیل از سال
 ۱۹۵۸میالدی ،با پخش برنامه به سوی
ایران و با هدف تحکیم روابط ایران و
اسرائیل ،در دوران پهلوی آغاز به کار
کرد .پروفسور امنون نتصر ،آغازگر و
مؤسس بخش فارسی صدای اسرائیل
به زبان فارسی بود .در سالهای پس
از وقوع انقالب و در جریان جنگ
ایران و عراق ،رادیو اسرائیل یکی از
موثقترین منابع خبری برای بسیاری
از خانوادههای ایرانی بود که به رادیو
تلویزیون دولتی ایران اعتماد نداشتند.
در سالهای اخیر و علی الرغم توسعه
شبکههای تلویزیونی ماهواره ای ،این
رادیو دو تا شش میلیون شنونده روزانه
در ایران داشت.
بخش فارسی رادیو اسرائیل ،یکی
از یازده زبانی بود که از ایستگاه
بینالمللی رادیو اسرائیل تا به اکنون
پخش میشد .این رادیو تحت نظارت
سازمان کل رادیو و تلویزیون اسرائیل
که بر اساس رای مجلس اسرائیل
منحل شد ،فعالیت میکرد.

شاهپورغالمرضا پهلوی برادر شاه سابق ایران درگذشت

شاهپور غالمرضا پهلوی برادر پادشاه فقید ایران
محمدرضا شاه پهلوی در عصرگاه نیمروز یکشنبه  7می
 17( 2017اردیبهشت  )1396به وقت محلی در پاریس
درگذشت .این عضو خانواده سلطنتی ایران اصوال در سال
های پس از انقالب سکوت اختیار کرد و از مداخله در
امور سیاسی پرهیز داشت.
غالمرضا پهلوی ،در روز چهارشنبه  ۲۵اردیبهشت ۱۳۰۲
شمسی برابر  ۱شوال  ۱۳۴۱قمری در تهران به دنیا آمد .و
در لحظه درگذشت در آستانه  94سالگی بود.
شاهپور غالمرضا پس از تحصیل مقدماتی به همراه سه
تن از برادران ناتنیاش (عبدالرضا پهلوی ،احمدرضا پهلوی
و محمودرضا پهلوی) برای ادامه تحصیل به مدرسه انستیتو
لو روزه سوییس فرستاده شد و پس از اتمام تحصیل ،در
سال  ۱۳۱۵به همراه سایر برادران به ایران بازگشت و
همگی به خواست پدرشان وارد دبیرستان نظام شدند.
شاهپور غالمرضا در سال  ۱۳۲۰و پس از کناره گیری
رضا شاه از سلطنت به همراه پدر مجبور به ترک ایران
و اقامت در آفریقای جنوبی شد .پس از مرگ رضا شاه
در سال  ۱۳۲۳نیز اجازه بازگشت به او داده نشد و ناچار
برای ادامه تحصیل به دانشگاه پرینستون آمریکا رفت ولی
پس از یک سال با اجازه برادرش محمدرضا شاه پهلوی

به ایران بازگشت و وارد دانشکده افسری شد و در مهر شاهنشاهی پهلوی سال ها ریاست این نهاد ورزشی را به
ماه  ۱۳۲۷دوره دانشکده افسری را به پایان برد و به تدریج عهده داشت.
مدارج نظامی را تا اخذ درجه سرتیپی در سال  ۱۳۵۰طی از شاهپور غالمرضا پهلوی در سال  2007یک جلد کتاب
کرد .او سال  ۱۳۵۷مقارن با وقوع انقالب زمستان  ،1357بر اساس گفتگویی ویژه با وی تحت عنوان «با پدرم رضا
از ایران خارج شد.
شاه ،با برادرم محمدرضا شاه» منتشر شد که می توان آن را
کمیته ملی المپیک در ایران از یادگارهای مهم این عضو تنها اثر مکتوب بازمانده از وی قلمداد کرد.
تازه درگذشته خاندان سلطنتی ایران است که وی در دوران

اخبار بیشتر از فعالیتها و رویدادهای ایرانیان در آمریکا و دیگر کشورهای جهان را در خبرگزاری ایرانشهر به صورت آن الین دنبال کنید:

www:iranshahrnewsagency.com
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تصویر هفته		 :

اثر :ژاک فراست

به بهانه لقب سازیهای اکبر گنجی برای خط دهی به مردم در انتخابات

آیت اهلل عامل قتل عام

مهدی اصالنی در مطلب خواندنی که در صفحه  7به انتشار رسیده میگوید
رییسی عامل است نه آمر و اساسا همه رژیم اسالمی در قتل عام مردم ایران
دست داشتهاند و نباید فریب سیاه کاری ها و لقب سازیها را خورد..
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در کانون خبر:

صف آرایی موافقان و مخالفان انتخابات حکومتی ایران
در آمریکا و کانادا چه تاثیری دارد؟

در حالی که وزیر خارجه جمهوری اسالمی از
تالشهای دیپلماتیک دولت متبوعش در فراهم سازی
شرایط رای دادن ایرانیان مقیم کانادا در انتخابات پیش
روی ریاست جمهوری خبر داده است ،برخی نهادهای
مدنی فعال در کانادا میگویند همچنان از انجام این
امر (برپایی شعب اخذ رای برای دولت اسالمی ) در
شهرهای کانادا جلوگیری خواهند کرد.
این در حالی است که پس از قریب به چهار دهه قطع
روابط سیاسی بین ایران و آمریکا در پی اشغال سفارت
آمریکا در تهران از سوی دانشجویان طرفدار خمینی و
استمرار دشمنی رژیم تهران با ایاالت متحده آمریکا ،در
همه این سالهای و خصوصا از سال  2009به این سو
رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری ایران در
برخی شهرهای امریکا ،از جمله دفتر حافظ منافع ایران
در سفارت پاکستان  -واشنگتن و نیز در هتلی در منطقه
نزدیک فرودگاه  LAXدر لسانجلس برگزار شده است.
اما چرا؟ آیا رعایت حقوق بین المللی برای رژیمی که
بدون رعایت حقوق بین المللی سفارتخانه کشورهای
دیگر را اشغال میکند ضرورت دارد؟

آیا برپایی صندوقهای اخذ رای به منزله همکاری با
نقض کنندگان حقوق بشر در ایران و همچنین کمک به
دور زدن تحریمها و نقض قوانین دولت فدرال آمریکا
محسوب نمی شود؟
استدالل اين است كه به شرطي صندوق انتخابات
ميتواند رسمي و آراي آن در شمار آید كه توسط تيمي
كه از سوي وزارت كشور جمهوري اسالمي به عنوان
ناظر منصوب شده باشند و درستي روند راي گيري و
همچنین نتایج شمارش آراي داده شده را گواهي كنند.
با توجه به اين كه هيچ مقام مسئول ايراني نميتواند
فراتر از  ٢٥مايلي دفتر حفاظت منافع جمهوري اسالمي
ايران در واشنگتن ديسي به جايي در اياالت متحده برود
بنابراين يا بايد تحريم دولت امريكا را دور بزنند و آن را
نديده بگيرند يا صندوق انتخابات با نداشتن هيئت ناظر
از سوي وزارت كشور از وجاهت قانوني الزم برخوردار
نيست و آراي اخذ شده در آن نميتواند به شمار آيد.
اما به صرف برپایی حوزه رای گیری باید قبول کرد که
قوانین مربوط به تحریم های جمهوری اسالمی در خاک
آمریکا نقض شده است .بنابراين مخالفان رژيم كه تعداد

آنها بی تردید صدها برابر موافقان رژيم است خود را
آماده كردهاند كه در يك رويارويي مستقيم ،افراد متخلف
را كه به عنوان ناظر از سوي وزارت كشور جمهوري
اسالمي به محلهاي یرپایی صندوق رای گیری برای
انتخابات آتی به مناطق مختلف در آمریکا خصوصا در
لسآنجلس ،گسيل میشوند را به مامورين پليس فدرال
امريكا معرفي كنند تا آنها را دستگير و مورد محاكمه و
پيگرد قانوني قرار دهند.
از سوی دیگر حضور پر رنگ مخالفان حکومت
اسالمی در شهرهای آمریکا و نا امن کردن شرایط برای
کسانی که میخواهند در پناه رای دادن به رژیم جنایتکار
اسالمی ،منافع حقیر شخصی خود از جمله دریافتیهای
غیر قانونی نقدی خود از ایران را بیمه کنند ،این فرصت
را فراهم خواهد کرد تا با اعاده حقوق شهروندی به عنوان
کسانی که برای امنیت ایاالت متحده آمریکا و حفظ
قوانین آن سوگند یاد کردهاند ،مچ ناقضان قوانین مدنی و
تحریمهای دولت آمریکا علیه جمهوری اسالمی و یاران
حکومت ایران در نقض حقوق انسانی شهروندانش را
باز کرده و آنان را به پیشگاه عدالت معرفی کنند.

تهدیدهایسایبریعلیهآمریکاپیچیدهترشدهاست

رئیس یک آژانس اطالعاتی آمریکا می گوید
تهدیدهای سایبری که آمریکا را هدف قرار می
دهند روز به روز بیشتر و پیچیده تر می شوند.
مایک راجرز ،رئیس آژانس امنیت ملی ،می گوید
آمریکا هر روز با یک حمله سایبری جدی روبرو
می شود و شدت و میزان پیشرفتگی این حمالت
نیز رو به افزون است.
مایک راجرز که روز سه شنبه  ۱۹اردیبهشت ماه
در مقابل اعضای کمیته نیروهای مسلح مجلس
سنا حاضر شده بود تا شهادت دهد ،گفت وقتی
پای حمالت سایبری به میان می آید ،دیگران از
آمریکا پیشی گرفته اند .او همچنین گفت آمریکا
هنوز سیاست معینی برای مقابله با تهدیدهای
سایبری ندارد.
آمریکا را هدف قرار داده و هک کرده است.
چنین سیاستی دیده نشده است.
سناتور جمهوریخواه جان مککین نیز در این آقای مککین افزود« :کشور ما همچنان برای رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا حین تأکید بر
ضرورت تنظیم سیاستی مشخص برای مقابله با
جلسه سنا نسبت به نبود چنین سیاستی در گذشته مقابله با این تهدیدات آمادگی ندارد».
ابراز نگرانی کرد و گفت کابینه پرزیدنت ترامپ در کنار روسیه که پیشتر متهم شده است به تهدیدات سایبری ،به اعضای کمیته سنا گفت
وعده داده بود تا طی  ۹۰روز پس از تحلیف چنین حمالت سایبری به آمریکا به قصد دخالت اخیرا هیچ کاهشی در میزان حمالت سایبری از
سیاستی را تنظیم و منتشر کند اما با گذشت  ۹۰در انتخابات ریاست جمهوری ،چین از دیگر سوی روسیه و یا چین مشاهده نشده است.
روز از آغاز ریاست جمهوری آقای ترامپ ،هنوز کشورهایی است که بارها کامپیوترهای دولت
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در کانون خبر:

هشدار پرزیدنت ترامپ به روسیه درباره ایران

رییسجمهوری آمریکا ،در دیدار با سرگئی
الوروف ،وزیر خارجه روسیه ،به مسکو هشدار داد
تا حکومت بشار اسد در سوریه و متحد اصلی آن،
ایران را مهار کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،کاخ سفید در
اطالعیهای اعالم کرد که آقای ترامپ در این
گفتوگو «بر لزوم همکاری» واشنگتن و مسکو
«برای خاتمه بخشیدن به جنگ سوریه تاکید کرده»
و بهویژه خواستار آن شده که «روسیه حکومت اسد،
ایران و گروههای نیابتی مورد حمایت تهران را مهار
کند».
لحن دونالد ترامپ و مقامات دولت او نسبت به
حکومت بشار اسد از زمان وقوع حمله شیمیایی
اخیر در استان ادلب سوریه ،تندتر شده و خواستار
برکناری اسد شدهاند در حالی که قبل از آن وزیر
خارجه و سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته بودند که
واشنگتن دیگر به دنبال برکناری بشار اسد نیست.
واشنگتن حمله شیمیایی ادلب را با هدف قرار
دادن یکی از پایگاههای هوایی حکومت اسد پاسخ
داد که این اقدام واکنش روسیه را به دنبال داشت.
با این حال تماسهای کاخ سفید و کرملین در
رابطه با بحران سوریه همچنان ادامه دارد ،دونالد
ترامپ پیشتر هم گفتوگویی تلفنی با والدیمیر
پوتین ،رییسجمهوری روسیه ،داشت.
پس از آن اعالم شد رهبران دو کشور توافق کردهاند
که رکس تیلرسون ،وزیر امور خارجه آمریکا و

سرگئی الوروف تالشهای دیپلماتیک خود را برای
برقراری آتشبس در سوریه افزایش دهند.
سفر الوروف به واشنگتن و حضور او در کاخ
سفید از یک جهت دیگر نیز توجه رسانهها را به
خود جلب کرده است .در حقیقت طی چهار سال
گذشته که اختالفات واشنگتن و روسیه بر سر
اوکراین و سوریه اوج گرفت ،این اولین بار است
که آقای الوروف به کاخ سفید میرود.
هدف از این سفر جلب حمایت آمریکا برای طرح
ایجاد مناطق امن در سوریه عنوان شده است ،طرحی
که مسکو مبتکر آن بوده و هدف از آن کاهش دامنه
جنگ در سوریه است.
دونالد ترامپ دیدار با الوروف را «بسیار خوب»

رئیس جمهوری آمریکا در اقدامی غیر منتظره
رئیس پلیس فدرال آمریکا را برکنار کرد.
شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید گفت وزارت
دادگستری به این نتیجه رسید که جیمز کومی،
رئیس  FBIدر رسیدگی به اتهامات هیالری
کلینتون ،وزیر امورخارجه سابق و رقیب انتخاباتی
آقای ترامپ سوء مدیریت داشته است.
«اسپایسر» در همین رابطه به خبرنگاران گفت:
«رئیس جمهوری توصیه دادستان کل و معاون
دادستان کل را پذیرفت و حکم اخراج رئیس اداره
آگاهی را امضاء کرد».
در بیانیه ای که آقای ترامپ منتشر کرد ،او
یادآور شد اخراج کومی بر اساس توصیه جیمز
سشنز وزیر دادگستری و رود روزنتن ،معاون این
وزارتخانه گرفته است.

به گفته اسپایسر آقای کومی از حکم اخراج خود
اطالع پیدا کرد و اخراج او ،بالفاصله انجام گرفت.
چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات در سنا اخراج
رئیس افبیآی را به دلیل تحقیقات کنگره درباره
ارتباط احتمالی کارزار انتخاباتی ترامپ با روسیه
دانست و گفت باید تحقیقات مستقلی در این باره
صورت بگیرد.
نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات در مجلس
نمایندگان نیز از برکناری ناگهانی رئیس پلیس
فدرال انتقاد کرد و گفت شاید از ابتدا انتصاب
او اشتباه بود .وی گفت شاید او در جای درستی
قرار نداشت .من فکر میکنم باید به انتخاباتی که
برگزار شد نگاهی بیاندازیم و ببینیم چه تلفات و
هزینههایی داشت.
برنی سندرز سناتور ورمونت هم در بیانیهای

اخراج جیمز کومی را به تحقیقات کنگره مرتبط
دانست و گفت این اقدام پرزیدنت ترامپ
سوالهای جدی را درباره پنهان کاری دولتش
طرح می کند.
الیزابت وارن سناتور دموکرات ماساچوست از هم
اکنون درباره رئیس بعدی افبیآی ابراز نگرانی
کرد و در توئیتر خود نوشت پرزیدنت ترامپ
نمیتواند فردی برای ادامه این تحقیقات بحرانی
برگزیند.
جان مک کین ،سناتور ارشد جمهوریخواه
از آریزونا نیز در بیانیه خود گفته است هرچند
رئیس جمهوری حق قانونی برای برکناری رئیس
افبیآی را دارد اما من از تصمیم رئیس جمهوری
نا امید شدم .جیمز کومی مرد شریف و معتمدی
است.

کاخ سفید فعالیتهای الیزابت وارن ،سناتور
دموکرات ایالت ماساچوست ،را که از رقبای اصلی
پرزیدنت ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال
 ۲۰۲۰قلمداد میشود تحت نظر قرار داده است.
بنا به گزارش وبسایت «هیل» ،کمیته ملی
جمهوریخواهان آمریکا در همکاری مشترک با
کاخ سفید مشغول تشکیل یک پرونده تحقیقاتی
درباره سناتور الیزابت وارن و دیگر رقبای احتمالی
پرزیدنت ترامپ در انتخابات سال  ۲۰۲۰شده است.
از سوی دیگر نیز کاخ سفید در حال بررسی
انتقادات خانم وارن از دونالد ترامپ هستند و به
آنها واکنش صریح نشان دادهاند.
سناتور وارن ماه گذشته از تصمیم پرزیدنت ترامپ
در بکارگیری قدرتمندترین بمب غیرهستهای آمریکا
در افغانستان انتقاد کرده بود که منجر به واکنش
شدید از سوی کاخ سفید شده بود.
به گفته یک مقام کاخ سفید که از فاش کردن نامش
خودداری کرده ،خانم وارن در قلبها و اذهان
فعاالن لیبرال آمریکا رهبر یک حزب تلقی میشود
و به همین خاطر اظهارات او وزنی دارد که باید آن
را در رقابتهای انتخاباتی لحاظ کرد .به گفته این

مقام« :نادیده گرفتن خانم
وارن رویکرد مناسبی
نیست».
در حالیکه حزب
دموکرات آمریکا هنوز
رهبر معینی ندارد،
سناتور وارن تبدیل به
صدایی برای اپوزیسیون
مخالف پرزیدنت ترامپ
شده است.
برخی دموکراتها خانم
وارن را یک منبع تحرک
برای لیبرالها و به ویژه
زنان میبینند ،بسیاری معتقدند او میتواند همچنین
حمایت کسانی که در انتخابات گذشته به ترامپ
رأی دادند را به سوی خود سوق دهد.
تا انتخابات  ۲۰۲۰زمان زیادی مانده و سال آینده
انتخابات میاندورهای مجالس آمریکا برگزار میشود
که براساس آن اعضای مجلس نمایندگان و یک
سوم اعضای سنا انتخاب میشوند.
در همین حال تحلیلگران معتقدند خانم وارن

نیز به خوبی این خال رهبری در حزب دمکرات
را درک کرده و میکوشد در شرایط کنونی زمینه
رهبری خود برای نیروهای لیبرال را فراهم آورد.
تحلیلگران انتخاباتی در ایاالت متحده ،روند
انتخاباتی  2020را برای سیاسیون آمریکا ،حیاتی
قلمداد کرده و معتقدند رقابتها برای آن انتخابات
خیلی زودتر از حد معمول آغاز خواهد شد.
با این حال مشخص نیست پرزیدنت در قدرت
تسلیم رقبای خارج از کاخ سفید خواهد شد یا نه؟

توصیف کرده و گفته که آمریکا و روسیه با همکاری
یکدیگر کشتار در سوریه را متوقف میکنند.
آقای الوروف نیز اطمینان داده که واشنگتن و
مسکو درک و دریافت یکسانی از وقایع سوریه
دارند و هر دو تالش میکنند که این گونه ارتباطات
دو طرفه و نیز ارتباط با دیگر کشورهای کلیدی در
منازعه را ادامه دهند.
برخی کارشناسان امنیت بین الملل در ایران ،از
واگذاری برگ ایران از سوی روسیه در قبال امتیاز
دهی آمریکا ابراز نگرانی می کنند .با این حال گفته
میشود رهبر جمهوری اسالمی باور دارد در کنار
روسها از امنیت بیشتری برخوردار است.

برکناری رئیس FBIو واکنشها به ان

رقیباحتمالیپرزیدنتترامپدر 2020کیست؟

رکوردشکنیفروششرابدرکالیفرنیا

فروش شراب در کالیفرنیا در سالل  2016با  4/6درصد افزایش به  34میلیارد
دالر رسید و رکورد تازه ای را به ثبت رساند.
مالک یکی از شراب خانه های بزرگ واقع در فرزنو می گوید شراب کالیفرنیا
یکی از بهترین های انواع این نوشیدنی است و شایستگی ثبت این رکورد را
دارد.
در این میان شراب های کبرنت و پاسو از پرفروش ترین ها شناخته شده اند.
کارشناسان می گویند شراب های تولید شده در کالیفرنیا نه تنها در این ایالت
بلکه در سطح بین المللی از طرفداران بیشماری برخوردار هستند چرا که طعم
برخواسته از خاک و آب کالیفرنیا و عطر پیچیده در هوای مطبوع ساحلی این
ایالت در شکل گیری و عمل آمدن شراب نقش به سزایی ایفا کرده است.

گروه ائتالف برای انتخابات از DMVشکایت کرد
پس از دو سال جدال و بحث و گفت و گو ،ائتالف گروههای طرفدار حق نام
نویسی در انتخابات از اداره ( DMVراهنمایی و رانندگی) به دادگاه شکایت
کرد.
آنها در شکواییه خود اعالم کرده اند پس از گذشت  20سال که ازتصویب
قانون در کنگره امریکا در مورد نقض حق رای و ثبت نام برای انتخابات در
سال  1993گذشته است ،هنوز در سال  2017شاهد هستیم که اداره راهنمایی و
رانندگی برای ثبت نام و با تجدید نام نویسی برای انتخابات امریکا از متقاضیان
درخواست ارائه گواهینامه رانندگی میکند.
پیش از اینکه این شکایت به طور رسمی مطرح شود افراد مربوط به این
ائتالف از جمله لیگ زنان راه دهنده ایالتی و شورای ملی الرازا ،اعتراض و
تهدید به شکایت و طرح دعوی حقوقی را مطرح کرده بودند و پس از بی نتیجه
ماندن آن ،این طرح دعوی در تاریخ  9می به طور رسمی تحویل دادگاه گردید.
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درکانون خبر:

تبلیغات انتخاباتی با حمله به اوباما کر در کالیفرنیا

سناتور مجلس ایالتی کالیفرنیا ،ریکاردو الرا از شهر بل گاردن که که نامزدی خود
را برای سمت کمسیونر بیمه کالیفرنیا در انتخابات سال  2018اعالم نموده است،
از فرصت به دست آمده در مورد لغو بیمه اوباما و جایگزینی آن با بیمه آمریکا که
از سوی پل رایان و دونالد ترامپ رئيس جمهور آمریکا در هفته گذشته به تصویب
خانه نمایندگان رسیده است ،برای تبلیغات بهره گرفته ودر تمامی تبلیغات خود
ی مالی از
به حمله علیه طرح بیمه درمانی ترامپ پرداخته است و برای گردآور 
کاستیها و اشکاالت این بیمه سخن میگوید .او در پایان هفته در النگ بیچ به
سخنرانی پرداخت و از باورهای خود در مورد پرداخت حقوق برابر به زنان،
پشتیبانی از مهاجران غیرقانونی دانشآموز برای ماندن در کالیفرنیا برای ادامه
تحصیل و اشکالهای طرح بیمه درمانی جدید سخن گفت.

مالکیت KTLAتغییر کرد

گروه شبکههای رسانهای سین کِلر ( )Sinclairکه بزرگترین شبکه تلویزیونی
در آمریکاست ،اعالم کرد  42شبکه تلویزیونی تریبیون ( )Tribuneرا به مبلغ
 3/9میلیارد دالر خریداری مینماید و افزون بر آن  2/7میلیارد دالر بدهی آن را
نیز به عهده میگیرد.
کانال تلویزیونی KTLA 5که در لسآنجلس قرار گرفته است ،یکی از  42کانال
تلویزیونی تریبیون است .افزون بر  KTLA، WPIXدر نیویورک و  WGNدر
شیکاگو از  42شبکه تلویزیونی تریبیون هستند .سهام شرکت تریبیون  43/50دالر
برای هر سهم است و سهامداران  ،در برابر سهم خود میتوانند  35دالر به اضافه
 0/23درصد از هر سهم سین کلر را دریافت نمایند .در صورت تصویب این نقل اکنون  139شبکه تلویزیونی دارد  42شبکه جدید را به مجموعه رسانهای خود
و انتقال از سوی کمیسیون نظارت بر ارتباطات فدرال در آمریکا ،سین کلر که خواهد افزود.

نخستین دانشجوی هاروارد از سانتا آنا ،فارغ التحصیل میشود
گلوریا مونتیال ( )Gloria Montielنخستین دانشآموزی که از شهر سانتاآنا
به دانشگاه هاروارد راه یافت ،در  13می امسال با درجه دکترا از دانشگاه کلرمانت
فارغ التحصیل میشود و بار دیگر تاریخ به نام او رقم میخورد ،او نخستین فردی
است که با استفاده از طرح  Differed Action for children Arrivalبه
زندگی آموزشی خود در آمریکا ادامه داده است .این طرح شامل کسانی میشود که
در کودکی همراه پدر و مارد به صورت غیرقانونی وارد آمریکا شدهاند و در سال
 ،2007کمتر از  16ساله بودهاند و با طرح پرزیدنت اوباما به شرط ادامه تحصیل،
بدون نیاز به مدرک قانونی اقامت ،در آمریکا ماندند.
او که در سال  1995همراه پدر و مادرش به طور غیرقانونی وارد آمریکا شده و
در آن زمان  8ساله بوده پس از پایان دوره دبیرستان به دانشگاه هاروارد راه یافت نمود و به آموزگاری پرداخت و اکنون نخستین دانشآموزی است که با استفاده
و پس از دریافت لیسانس زبان انگلیسی ،در همان دانشگاه فوق لیسانس دریافت از طرح  DACAبه دریافت دکترا میرسد و اجازه اقامت در آمریکا را ندارد.

دادستان کل کالیفرنیا در  100روز نخست چه کرده است؟

حاویر بسرا دادستان کل کالیفرنیا که  100روز از آغاز کار خود را به تازگی پشت
سر گذاشته است ،تمام کوشش خود را برای رویارویی با دستورهای ویژه رئيس
جمهور دونالد ترامپ و دادستان کل کشور ،جف سشن که علیه مهاجران بوده،
به کار بسته است تا در راستای باورهای دموکراتها و عدالت اجتماعی و حقوق
مدنی در کالیفرنیا به ثمر برساند.
حاویر بسرا دادستان کل کالیفرنیا  14نفر از کنشگران مدنی را به عنوان دستیار
ویژه خود به کار گرفته است تا او را یاری نمایند ،شماری از آنها جایگزین کسانی
خواهند شد که همراه با کامال هریس برای کار در دفتر سناتور به واشنگتن رفتهاند.
شان مک کالسکی ( )McCuskieکه نقش کفالت دفتر دادستان کل کالیفرنیا
را به عهده خواهد گرفت در کنار اَمندا رنتریا ( )Amanda Renteriaکه از کریس مویر ( )Chris Moyerنیز به عنوان مسئول ارتباطات انجام وظیفه
اعضای کمپین هیالری کلینتون بوده و مشاور مالی کنونی بسرا کار خواهد کرد .خواهد نمود.

طرح تازه کنگره برای حمایت از شاهدان

دو نفر از قانونگداران دموکرات در مجلس سنای ایالت کالیفرنیا و خانه نمایندگان
طرحی را ارائه کردهاند که در صورت تصویب ،کسی حق نخواهد داشت هنگامی
که فردی از مهاجران در دادگاه به عنوان شاهد مورد پرسش قرار میگیرد او را در
جایگاه شاهد در مورد وضعیت مهاجرت خودش مورد پرسش قرار دهد و به این
گونه تمامی مشخصات و ویژگی او از نظر مهاجرتی محفوظ خواهد ماند.
این طرح از سوی سناتور اسکات واینر ( )Scott Wienerاز سانفرانسیسکو
و لورنا گونزالس فلچر ( )Lorena Gonzales Fletcherنماینده سندیهگو در
ُ
گاسکن
خانه نمایندگان مطرح شد که  785 SBنامگذاری شده و از سوی جرج
( )George Gasconدادستان کل سانفرانسیسکو نیز مورد پشتیبانی قرار گرفته
است.

 27میلیون درخت در کالیفرنیا در خطر نابودی

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

 27میلیون اصله درخت در جنوب کالیفرنیا در معرض آسیب و تخریب به سبب
یورش حشرههای ناقل بیماریهای نباتی هستند.
این  27میلیون ،در حدود  38درصد از  71میلیون اصله درختی است که در
مساحت  4244مایل مربعی هستند که جمعیتی در حدود  20میلیون نفر را در خود
جای داده است گرچه منابع محلی تا اندازهای تالش در بهبود آن دارند ،لیکن به
سبب ناکافی بودن این تالشها ،این درختان میتوانند به سبب ناآگاهی و نادرست
بودن شیوههای رویارویی با حشرات آسیبرسان ،نابود شوند .برآورده شده است
که اگر این درختان نابود شوند ،هزینه جایگزین کردن آن  36میلیارد دالر خواهد
بود .گفتنی است که این حشرات تنها به درختان منابع عمومی لطمه نمیزنند بلکه
درختان خانهها نیز در معرض آن هستند که در این شمارش  27میلیونی منظور نشده
است.

ستاره مشترک برای زوج قدیمی هالیوود

گلدی هان ( )Goldie Hawnهنرپیشه زیبا روی هالیود و کرت راسل (Kurt
 )Russellبازیگر معروف که ارتباط شخصی و هنری خود را از سال  1968با
بازی در فیلم The one and only Genuine original Family Band
آغاز کردند پس از  50سال به دریافت ستاره مشترک خود در خیابان معروف
ستارگان هالیوود نائل آمدند .در این مراسم که شسیاری از هواداران آنها شرکت
ت هادسون ( )Kate Hudsonهنرپیشه جوا ن هالیوود نیز در کنار
داشتند ،کی 
مادر و پدر خواندهاش حضور یافت.
این دو بازیگر با بوسهای عاشقانه و طوالنی تصویری به یاد ماندنی را در کنار
ستاره خویش بر خیابا ن هالیوود به دوستداران خود هدیه کردند.
ُگلدی هان با نام کامل گلدی جین هان در واشنگتن دیسی به دنیا آمد و
دختر لورا استینهوف ،یک مالک مدرسه رقص و جواهرفروشی و «ادوارد روتلج» ،در تئاتر را آغاز کرد.
آهنگساز یک گروه موسیقی که نقش مهمی در رخدادهای هنری واشنگتن دشت ،کرت راسل نیز در سال ۱۹۵۱به دنیا آمد واز جمله فیلمهای او میتوان به آسمان
است .او یادگیری رقص را از سه سالگی آغاز کرد و خیلی زود تواناییهایش را وانیلی ( ،)۲۰۰۱هشت نفرتانگیز ( ،)۲۰۱۵فرار از نیویورک و سریال سفرهای
به نمایش گذاشت .در سال  ۱۹۶۱با ایفای نقش ژولیت در تئاتر ویرجینیا ،بازی جیمی مکفیترز اشاره کرد.
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تالش برای حفاظت از مهاجران غیر قانونی در کنگره

سناتور دایان فاین استالین و سناتور کامال هریس ،دو سناتور کالیفرنیا الیحهای را
برای محافظت از کارگران ساختمانی بدون مدرک قانونی مهاجرت ،تسلیم مجلس
سنا کردند تا روندی به تصویب برسد که از اخراج آنان پیشگیری شود.
گرچه در سال جاری ،هنوز طرحی برای اصالح قانون مهاجرت در کنگره مطرح
نشده است ،این الیحه میتواند مسیر دستیابی این کارگران غیرقانونی را به اقامت
دائم و شهروندی میسر سازد.
دایان فاین استالین به خبرنگاران گفت  9نفر از هر  10نفر کارگر کشاورزی و
باغداری را مهاجران تشکیل میدهند و بیش از نیمی از آنان براساس آمارهای
دولت فدرال ،غیرقانونی هستند و برای تامین کارگر کشاورزی از میان شهروندان
و مهاجران قانونی ،ما نتوانستهایم افراد مورد نیاز را پیدا کنیم.
این الیحه از سوی سناتورهای ایالتهای کلرادو ،ورمانت و هاوایی نیز پشتیبانی
شده است .این الیحه در مرحله نخست به کارگران برای مدت  2سال کارت آبی
رنگ اشتغال قانونی خواهد داد و مسیری خواهد بود برای شهروندی.

تالش فرمانداران دمکرات برای حفظ تفاهمنامه پاریس

جری براون فرماندار کالیفرنیا همراه با  11فرماندار دموکرات از جمله ِ ،جی
اینسلی ( )Jay Insleeفرماندار واشنگتن و کِیت براون فرماندار اُرِگان و اندرو
کومو فرماندار نیویورک نامه مشترکی را به دونالد ترامپ رئيس جمهوری آمریکا
نوشته و از او درخواست کردند که از تفاهمنامه  2015پاریس که برای کاهش از
گازهای گلخانهای به امضای کشورهای جهان رسیده خارج نشود و به آن وفادار
بماند .پیمان زیست محیطی پاریس ،یکی از دستاوردهای دوران باراک اوباماست
که دونالد ترامپ قول داده آن را باطل نماید.
گفتنی است که در هفتههای گذشته قانون گذاران کالیفرنیا و دادستان کل کالیفرنیا
حاویر بسرا ،همصدا با فرماندار کالیفرنیا و معاون او ،اعالم کردند در صورت
بیرون آمدن دولت فدرال از این پیمان ،ایالت کالیفرنیا به روند سیاستهای معمول
زیست محیطی خود هر چند با هزینه باال ،ادامه خواهد داد.

پاسخگوییرییسدانشگاههایکالیفرنیابهمجلسنمایندگانایالتی

جنت ناپولی تانو ( ،)Janet Napolitanoرئیس دانشگاههای  ،UCدر جلسه
مشترک سنا و مجلس نمایندگان ایالت کالیفرنیا ،نسبت به یافتههای حسابرسان
ایالتی و گزارش آنها در مورد اضافه پرداخت به مدیران و پنهان ساختن آن در
سیستم مالی پاسخ گفت.
گرچه در سال  2015دانشگاههای  UCبه  719نفر حقوقی بیشتر از حقوق
فرماندار پرداختهاند ،او  33پیشنهاد اداره حسابرسی را برای آینده سیستم  UCمؤثر
خواند و اعالم نمود که آنها را به کار خواهد بست ،لیکن در مورد  175میلیون
دالری که در حساب ذخیره بوده ولی برای استخدام مدیران به کار برده شده است
،گفت :تنها  38میلیون دالر از  175میلیون دالر در حساب ذخیره بوده و پنهان
نشده است و بقیه آن پول نیز برای گسترش دوران کارآموزی دانشجویان رشته
حقوق و گشایش یک دانشکده جدید پزشکی به کار گرفته شده است و میزانی از
پول هم در مورد ارتقاءِ دیگر بخشهای آموزشی هزینه شده است.
در این جلسه پذیرفته شد که نمیتوان به مدیران دانشکدهها ،حقوقی بیش از

 190هزار دالر  ،یعنی حقوق فرماندار ایالت کالیفرنیا پرداخت و سپس با افزایش
 2/5درصدی شهریه ،آن را تامین و ذخیره کرد.

بخشودگی یک زندانی که در قتل یک مامور اداره آگاهی پلیس لسآنجلس
مشارکت داشته است ،پس از گذشت  30سال از حادثه خشم ماموران پلیس و
اتحادیه پلیسهای لسآنجلس را برانگیخت.
این مرد که ولتاره آلفونسه ویلیامز نام دارد در سال  1985یه سبب مشارکت در
قتل یک کارآگاه پلیس لسآنجلس به نام توماس ویلیامز در برابر چشمان فرزند 6
سالهاش در مراس م هالووین در یک کلیسا ،در سال  1989به  25سال تا ابد به حبس
محکوم شد و اکنون با دریافت حکم بخشودگی و ادامه محکومیت به صورت حبس
تعلیقی ،آزادیاش با مخالفت ماموران پلیس و دادستانهای پیشین قرار گرفته است.
آنها در نامه اعتراضی خود نوشتهاند که کارآگاه ویلیامز در حین انجام وظیفه از سوی
گروهی به قتل رسیده است که رهبری آن را برای ترور ،والتاره آلفونسه ویلیامز به

عهده داشته است و نباید آزاد شود و این خطری برای جامعه است.

اعتراض ماموران پلیس به بخشش یک زندانی قاتل

معلم متجاوز خود را تسلیم پلیس کرد

یک آموزگار فیزیک که با دو دختر نوجوان رابطه
جنسی برقرار کرده بود ،خود را به اداره پلیس
لسآنجلس در شهر میشن هیلز تسلیم کرد .ویلیام مک
لین مورفی ایک (William Maclyn Murphy
 )Eickکه  32سال دارد و در سانولی زندگی میکند،
در فاصله سالهای  2009تا  2016هنگامی که در
دبیرستان بیشاپ آله مانی ()Bishop Alemany
به تدریس فیزیک میپرداخت با  2دختر دانشآموز
زیر سن قانونی رابطه جنسی برقرار کرده و از شغل

خود سوءِاستفاده نموده تا اعتماد دخترها را به خود
جلب کند .او پس از معرفی خود به اداره پلیس همراه
با وکیل مدافع خود ،پس از گذاردن ضمانت مالی،
تا اعالم روز دادگاه آزاد شد .هنگامی مدیران این
دبیرستان کاتولیک از موضوع آگاه شدند که یکی از
دو دختر در نامهای به مدیر مدرسه به این رویداد در
سالهای  2012تا  2014اشاره کرده بود .پلیس در
نامهای به خانوادههای دانشآموزان دبیرستان خواست
تا اگر قربانی دیگر وجود دارد ،خود را معرفی کند.

حمله تند سناتور سندرز به بیمه درمانی ترامپ

برنی ساندرز ،سناتور ایالت ورمانت که پایان هفته گذشته در بورلی هیلز در
سابان تیاتر برای  1500نفر سخن میگفت ،طرح بیمهدرمانی دونالد ترامپ و پل
رایان را که هفته گذشته در کنگره با رای  213ـ  217به تصویب رسیده است را
چندشآور و مرگبار خواند .او در سخنرانی خود اشاره کرد که این الیحه هرگز
در مجلس سنای آمریکا تصویب نخواهد شد.
برنی ساندرز این الیحه را حکم مرگ بسیاری از آمریکاییانی خواند که دچار
بیماری خواهند شد.
برنی ساندرز ،کالیفرنیاییها را تشویق کرد که از طرح بیمه تک پرداختی حمایت
کنند و آن را الگو قرار دهند.
او گفت کالیفرنیا میتواند این مسیر را پیش بگیرد و به همه کمک کند تا این
طرح در کشور فراگیر شود.

الیحه اعالم میزان شکر متوقف شد

الیحه اعالم میزان شکر بر روی نوشابهها ،که از سوی سناتور ایالتی بیل مونینگ
از کرمل کالیفرنیا مطرح شده بود ،برای یک سال متوقف شد.
با توجه به افزایش شمار کسانی که به بیماری قند نوع  ۲مبتال هستند این الیحه
در سنای کالیفرنیا مطرح شده بود تا برای پیشگیری از چاقیهای بیش از حد و
بیماری دیابت ،شرکتهای نوشابه سازی برروی فرآوردههای خود ،میزان شکر را
بر اساس استاندارد رژیمهای مواد غذایی آمریکا برای کنترل بیماریها و پیشگیری
از آن اعالم نمایند .در حالی که بسیاری از سازمانهای بهداشت و درما ن پشتیبان
این الیحه بودند ،اما با فشار و مخالفت ”اتحادیه سازندگان نوشابهها“ ،اتحادیه
فروشگاههای مواد غذایی و سبزی ،اتحادیه رستورانهای کالیفرنیا و اتحادیه خرده
فروشان ،این الیحه برای دست کم مدت یک سال از دستور کار سنای کالیفرنیا
خارج شد.

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
 12تا  18می( 22تا  28اردیبهشت)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
حبیب یغمایی به مدت سی سال تمام و بدون دینی و نابودی ارزشهای انسانی و ملی در ایران
جمعه  22اردیبهشت 12/می
وقفه ماهنامه ادبی و فرهنگی یغما را منتشر کرد
که خود مدیر و سردبیر آن بود .دوره یغما یکی
پنجشنبه  28اردیبهشت 18/می
 1342خورشیدی (1963میالدی)
درگذشت دكتر موسی عمید  -استاد و رییس از مهمترین منابع ادبی ایران در فاصله سالهای
دانشكده حقوق و نایب رییس مجلس شورای  1327تا  1357است.
 1302خورشیدی ( 1923میالدی)
 1370خورشیدی ( 1991میالدی)
زادروز پرویز خطیبی ،روزنامهنگار ،طنزپرداز،
ملی
ُ
ن
ل
ی
و
استاد
و
نوازنده
كامكار،
حسن
درگذشت
ُ
ترانهسرا ،نمایشنامه نویس ،و برنامه ساز رادیو و
و مدرس موسیقی
تلویزیون
شرکت کتاب ناشر کتاب کامل خاطرات
شادروان پرویز خطیبی با عنوان «خاطراتی از
هنرمندان»
 1330خورشیدی ( 1951میالدی)

شنبه  23اردیبهشت 13/می
 1313خورشیدی (1934میالدی)
درگذشت محمدحسن اصفهانی (ادیب الدوله)-
سیاستمدار و مدرس و رییس مدرسه دارالفنون

دوشنبه  25اردیبهشت 15/می
 1270خورشیدی ( 1891میالدی)
لغو امتیاز تنباكو در دوران ناصرالدین شاه
 1327خورشیدی( 1948میالدی)
درگذشت شکراهلل قهرمانی ،نوازندهی تار
 1352خورشیدی ( 1973میالدی)
درگذشت مهدی محی الدین الهی قمشهای-
استاد فلسفه دانشگاه و مفسر قرآن

 1318خورشیدی (1939میالدی)
زادروز محمد مهریار ،معمار ،مرمتگر،
باستانشناس ،نویسنده و پژوهشگر

سه شنبه  26اردیبهشت 16/می
یکشنبه  24اردیبهشت 14/می
 1334خورشیدی ( 1955میالدی)
زادروز پرویز مشكاتیان ،نوازنده و نواگر

 1357خورشیدی (1978میالدی)
درگذشت حسن رادمرد ،آهنگساز و نوازنده
پیانو
 1378خورشیدی (1999میالدی)
درگذشت ذبیح اهلل صفا  -پژوهشگر در زمینه
تاریخ ادبیات فارسی
کتابهای شادروان ذبیح اهلل صفا در شرکت
کتاب موجود است

 1363خورشیدی (1984میالدی)
درگذشت حبیب یغمایی-نویسنده و روزنامهنگار

چهارشنبه  27اردیبهشت 17/می

انتشار نخستین شمارهی مجل ه «آزادی زنان» به
ِ
امتیازی ظفردخت اردالن
صاحب
 1338خورشیدی (1959میالدی)
آغاز ساخت آرامگاه خیام نیشابوری از سوی
انجمن آثار ملی ایران با طراحی مهندس سیحون
بنای یادبود خیام نیشابوری بنا و محوطهای است
که در دوره پر افتخار پادشاهی پهلوی ،برای یادبود
و بزرگداشت خیام ،بر روی مدفن این شاعر و
ریاضی دان برجسته ایرانی در شهر نیشابور،
استان خراسان ساخته شد .آرامگاه خیام هرساله
مورد بازدید شمار زیادی از گردشگران داخلی
و خارجی و دوستداران این شاعر ،ریاضیدان و
ستارهشناس بزرگ قرار میگیرد.
آرامگاه کنونی خیام در شهر نیشابور ،در باغی
قرار دارد که در زمان حیات خیام در محله
شادیاخ نیشابور بوده و آرامگاه او اکنون همان
جایی است که به قول نظامی عروضی هر بهار در
آن گلافشانی میشده است.
باغ آرامگاه خیام که از باغهای دیدنی در ایران
معاصر است و مجموعهای از کتابخانه ،موزه و
مهمانخانه را داراست .تندیسی از حکیم عمرخیام
در محوطه ورودی باغ نصب شده است .مساحت
باغ خیام بیست هزار متر مربع و طول بنای یادبود
مشبک آن  ۱۸متر است و اطراف آنرا درختان کاج
احاطه کردهاند.
آرامگاه یا بنای یادبود خیام از ساختمانهای
شاخص طراحی شده در ایران است که تلفیقی
موفق از عناصر سنتی و مدرن را به نمایش
گذاشته است .طراح و معمار این آرامگاه و
محوطه پیرامونی آن شادروان مهندس هوشنگ
سیحون پدر هنر معماری نوین ایران بودهاست.
در کتیبههای لوزیشکل و کاشیکاری شده بنای
یادبود خیام ،بیست رباعی از خیام به خط تعلیق توسط
مرتضی عبدالرسولی در  ۱۳۳۹خورشیدی نگاشته
است.که تحت نظارت طراح و معمار بنا ،مهندس
سیحون انجام شد و نمونهای منحصر به فرد از کاربرد
خط تعلیق در کتیبهنگاری بناها بهشمار میرود .خط
تعلیق هر چند امروزه فراموش شده اما نخستین خط
ایرانی است و در روزگار خیام در میان کاتبان

 1279خورشیدی (1900میالدی)
زادروز روحاهلل خمینی ،پایهگذار جمهوری
اسالمی در ایران و آغازگرحکومت استبدادی کاربرد فراوانی داشت.

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

این مناظرهها و سخنرانیهای انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران هیچ خاصیتی
اگر نداشته باشد ،حداقل این کاندیداهای قسمتی محترم (!) پتهها و سوابق درخشان
همدیگر را در مقابل مردم به روی آب میریزند.
امروز بعضی از این افشاگریهای با مزه آقایان را هنگام مناظره یا سخنرانیهایی که در
این هفته اخیر داشتهاند با هم مرور میکنیم:
***
برجامی خطاب به سردار گازانبر:
لطفا همان حرفهایی که در جلسات خصوصی زدید به مردم آشکارا بگویید ،مگر
هر روز فشار نیاوردید که اشتغال زنان باید متوقف شود .شما برگردید به بخش نامههای
جنسیتیخودتاننگاهکنید.
جواب سردار گازانبر:
زنان نباید با «نامحرمان» بیشتر از «محرمان» خود معاشرت داشته باشند .ما نظام اسالمی
هستیم و غیرت دینی داریم.
برجامی خطاب به ابرام قاتل و سردار گازانبر:
میخواهند در پیاده روها دیوار بکشند و شما (زنان و مردان) را از یکدیگر جدا کنند.
جواب ابرام قاتل به برجامی:
جواب ابرام قاتل به برجامی:
عملکرد ندارند میگویند میخواهند دیوار بکشند .ما دیواری بین چپاولگران و حقوق سکوت!
مردم خواهیم کشید.
خالصه ،نامزدهای کمی محترم از وعده دادن یارانه نقدی چند برابر و دروغ خواندن
برجامی:
به
گازانبر
جواب سردار
این وعدهها و تا بیعرضگی در اداره کشور و مقایسه با اداره تولیت آستان قدس رضوی
مگر پيادهرو حمام زنانه و مردانه است كه ديوار بكشيم؟
و شهرداری و سواستفاده از حادثه دلخراش معدن زغالسنگ در استان گلستان و غیره تا
برجامی خطاب به ابرام قاتل:
احتماال دادن فحش خوار و مادر به همدیگر هیچ ابایی ندارند و اینجا فقط یک سوال بی
اردیبهشت  ۹۶هم یک بار دیگر مردم ایران اعالم میکنند آنهایی که در طول  ۳۸سال جواب میمونه و اونم اینه که اونایی که میرن رای بدن به چیچی این جماعت رای میدن؟
فقط اعدام و زندان بلد بودند ،را قبول ندارند.
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مقاله ای به قلم  :مهدی اصالنی

نگاهیبهلقبسازیهایاکبرگنجی

شاگرد شوفرهای اتوبوسهای مسافربری در
بره ُکشا ِن سفرهای نوروزی در عهد ماضی از
منزلتی ویژه برخوردار بودند .مسافران از همهجا
مانده که التماسکنان حاضر بودند حتا روی بوفه
جایی بیابند و شاگرد شوفرها برای بازارگرمی
و گرانفروشی با تحکم که :نداریم ،بوفه هم
فروخته شد.
در میان به اصطالح اپوزیسیون ایرانی
کسانی دست کم هر  ۴سال یکبار در نقش
شاگردشوفرهای تی بی تی و ایرانپیما ظاهر
میشوند .اشکال ماجرا نه در تبلیغ فکر و داشتن
نظر سیاسی این عده که همانا درتکثیر صدای
بیت رهبری -مشارکت حداکثری -و اشغال
صندلیهایی است که متعلق به اپوزیسیون است.
حکومت اسالمی و بیت رهبری در سالیان اخیر
مدام بازی اپوزیسیون را در دل خود جای داده ،با
پیامی روشن :باید بخشی از خودم باشید.
اپوزیسیون من باید از خودم باشد و من تعیین
میکنم چه کسی اپوزیسیون باشد .و به همین
سادهگی ایشان بخش عمدهی صداهای خارج
کشور را در خود ریخته و در دام این ساخت
اسیر کرده است.
هر بار نیز در معرکه انتخابات و در تسخیر
رسانه ما با پژواک یک صدا مواجهیم و در این
بین برای شماری شغل نیز فراهم میشود.
در نهاربازار انتخابات ،امنیتخانه اسالمی
توانسته بخش کثیری از اپوزیسیون ایرانی را به
مطربان روحوضی بنگاه شادمانی علی خامنهای
بدل کند ،و ما پیروزی ندیدهگان و ندیدبدیدها
میبایست هر رخدادی را پیروزی تلقی کنیم.
و البد از ترس ناوگان آمریکا در خلیج فارس
و این که ایران «کلنگی» نشود و بدل به سوریه،
باید به کلنگیترین سیاستورزها آری بگوییم.
هر بدتر دیروز میشود بد امروز .ما دیروز از
ترس جلیلی باید برویم به روحانی رای بدهیم و
امروز از ترس رئیسی به روحانی و فردا مثال از
ترس علمالهدی به الریجانی .و این دایرهای بسته
است که از قطر شعاع آن هر  ۴سال یکبار کاسته
شده است .دایرهای که مساحتاش به قواره
انگشتی آلوده به مرکب رای تقلیل یافته است.
منطق عمومی شماری از این دسته این است:
چون زورمان به حکومتگران نمیرسد و قرار
نیست ایشان بروند و شبیه ما بشوند بهتر آنکه ما
کمی شبیه آنها شویم.
مدام هم مردم و عدد بزرگ ریاضی را بر سر
دیگران میکوبند .این بخش از سیاستورزان
با مصادرهی مفهوم انتزاعی «مردم» در اسارت
عوامزدهگی مدام بر ارتفاع ابتذال میافزایند.
جامعهای که هر  ۴سال یکبار «اووردوز»
میکند و وضعیت مزاجیاش بحرانی و شورآباد
الزم شده و از فردای انتصابات حکومتی فرورفته
در کما و خلسه شروع به ترک میکند .چنین
جامعهای باید ترک کند تا با بهبود نسبی بتواند
از فردای مضحکهی انتخابات دوباره شروع به
کشیدن کند.
این دسته از صندلی اشغالکنها مدام تو دلمان
را خالی میکنند که از مردم دور افتادید .حال
آنکه این نوع سیاستورزی بیش از هرچیز به
تمامی دورافتادن از خود است.
یکی از کژاندیشترین نظریات سالیان اخیر که
تکثیر شده و در تسخیر رسانه شیوع پیدا کرده
نظریات و لقبسازیهای اکبر گنجی است که
شماری را به دنبال خود کشانده است.
با نگاه سیاسی اکبر گنجی در مبارزه مسالمتآمیز
در هر شرایطی باید از همه فرصتها برای نه
گفتن به دیکتاتور و نظام دیکتاتوری استفاده
کرد .این نوبت ،اکبر گنجی با لقبسازی برای

ابراهیم رئیسی به تبلیغ نگاه و گرایش سیاسیاش
در دفاع از روحانی متوسل شده است .گنجی
با حمله و لقبسازی برای رئیسی در دفاع از
روحانی دیگران را فرامیخواند که این درگیری
درونحکومتی را گذار به دموکراسی بخوانند.
آیتاهلل ابراهیم رئیسی آیتاهلل و نامی است که
هر اسم دیگری را میتوان جایگزینش کرد .او
بازیگر نقشی است که سناریوی آن هم از پیش
نوشته شده است .در این معادله دو مجهولی
نمیتوان به جای قتلعام سه نقطه گذاشت؛ به
جای آیتاهلل اما میتوان .در این معادله قتلعام
ثابت است اما آیتاهلل را میتوان برداشت و
به جای آن اسم دیگری گذاشت :خلخالی،
الجوردی ،قاضی صلواتی ،سعید مرتضوی،
قاضی مقیسه و  ...این لیست چندان بلند است که
میتوان در صف ایستادهگان را به نوبت به دیگر
نقاط جهان صادر کرد.
اکبر گنجی بیش از حد به لقبسازی «تعشق»
میورزد و کوشش در جا انداختن آن دارد .در
انتخابات مجلس خبرگان نه گفتن به «مثلث جیم»
را به میان کشاند و اینکه گذار به دموکراسی
از نه گفتن به «مثلث جیم» عبور میکند .فرجام
نه گفتن به مثلث جیم(جنتی ،یزدی ،مصباح) آن
شد که راًس این مثلث ،احمد جنتی به ریاست
مادامالعمر خبرگان رسید و لیست امید و سه قاتل
رسمی ،درینجفآبادی ،ریشهری و هاشمی
پیروز شدند.
ِ
در نگاه کسانی مانند اکبر گنجی ساخت مبتنی
بر جنایت در تفاوتهای جناحی حذف میشود.
جناحی وجود دارد که متفاوت است و کمتر
جنایتکار .گنجی هماره به نفع درگیری جناحی
از جنایت چشمپوشی میکند.
لقبسازی اخیر اکبر گنجی «آیتاهلل قتلعام»
دفاع از یک خط و یک ساختار است ،چرا که
بیجنایتی در این ساختار ناممکن است .گنجی
و شرکا به ما میگویند که چهگونه میتوان
جمهوری اسالمی دیگری داشت.
در تابستان  ۶۷چه کسی را میتوان جای رئیسی
گذاشت تا عملکردی متفاوت از وی داشته
باشد؟ او یک عامل است« .آیتاهلل عامل» و نه
آمر .سناریویی که ساختارش هم از پیش معلوم
است و رئیسی فقط اسکار این نقش را دریافت
کرده است.
رئیسی در این ساختار از بقیه قاتلتر نیست،
هرکس دیگری در ساخت نظام والیی میتوانست
در موقعیت او قرار گیرد .رئیسی در تابستان ۶۷
در موقعیت قاتل قرار گرفت .هر آکتوری در
آن موقعیت میتوانست نقش قاتل را ایفا کند.
قتلعام اسم عام است؛ آیتاهلل اسم خاص.
بزرگنمایی و ت ًاکید بر «آیتاهلل قتلعام» از
جانب گنجی و شرکا یعنی آنکه در این ساخت
میتوانیم کسانی را آیتاهلل مهربان و مهرورز و
ضدقتل بخوانیم .ما میتوانیم نام ابراهیم رئیسی را
حذف و هر نام دیگری را جایگزیناش کنیم .در
هیچ البراتوری و با قویترین میکروسکوپهای
جهان نمیتوان مولکولی از رحمانیت و بیجنایتی
در چرخه این نظام یافت.
فرض کنیم در تابستان  ۶۷حکم خمینی به جای
نیری و رئیسی برای دیگر آیتاهللها صادر میشد.
چه کسی شهامت آنرا داشت که در چرخه قدرت
و ساخت بگوید :حضرت امام این کار جنایت
است و لطف ًا مرا از این م ًاموریت معاف بدارید.
بسیاری در این ساخت حسرتخوار آن
هستند که چرا نتوانستند جای رئیسی باشند.
در تابستانکشی  ۶۷ریاست قوه قضائیه با
موسویاردبیلی است.
کسی که شماری از اصالحطلبان از وی به

عنوان آیتاهلل لیبرال نام میبرند .موسویاردبیلی
در اوج کشتار در نامهای از خمینی در ارتباط با
زندانیان حکمدار رفع ابهام میکند که «منافقین»
را میتوان در شهرستانها اعدام کرد یا باید برای
اعدام به مراکز استانها آورد .دغدغه وی محل
اعدام است و نه نفس اعدام.
نگاه گنجی و شرکا معطوف به سمت و سو
ِ
حمایت به هر قیمت از
دادن به یک گفتمان و
جناح نرمتنان حکومت اسالمی است .این نگاه در
دفاع از خط سیاسی و جناحی در هواخواهی و
حمایت از جناح خود به راحتی چشم بر جنایت
میبندد.
مصطفی پورمحمدی دستکم در طنابکشی
تابستان  ۶۷اگر قاتلتر از رئیسی نباشد همجوار
وی است .او بعد از افشای فایل صوتی آیتاهلل
منتظری به صراحت تمام با اشاره به لزوم
اجرای حکم خدا ،در مورد جنایت تابستان ۶۷
فخرفروشی کرد .اکبر گنجی اما در سال  ۹۲و پس
از پیروزی روحانی در ارتباط با انتخاب مصطفی
پورمحمدی نوشت« :انتخاب پورمحمدی لزوما
و ضرورتا با اعتدال ،عقالنیت و تدبیر تعارض
ندارد .برای این که استراتژی اصلی گذار ایران از
استبداد دینی موجود به نظام دموکراتیک است و
بقیه مسائل باید در چارچوب این استراتژی حل
و فصل شوند».
گنجی سپس از روابط نزدیک علی خامنهای
با پورمحمدی داد سخن میدهد و مینویسد:
«آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از موسوی،
کروبی و رهنورد یکی از شعارهای حسن
روحانی بوده که در ایام انتخابات چندین بار
تکرار شد .گفته میشود که مصطفی پورمحمدی
تغییر کرده و به حسن روحانی وعده داده است
که پس از آغاز کار به طور جدی مذاکره برای
آزادی زندانیان سیاسی را دنبال خواهد کرد .اگر
پورمحمدی واقع ًا تغییر کرده باشد و اگر او بتواند
در آزادی کلیه زندانیان سیاسی روحانی را یاری
کند ،انتخاب پورمحمدی با «عقالنیت و اعتدال
و تدبیر» مورد نظر حسن روحانی سازگار است.
گذشت زمان صدق و کذب این مدعا را روشن
خواهد کرد»
و تصور میکنم گذشت زمان کذب این مدعا
روشن کرده باشد.
***
مخاطب این یادداشت اکبر گنجی نیست.
مخاطب این متن هواداران اکبر گنجی نیز
نیستند .
مخاطب این متن کتشلوار پوشان و
کراوات زنان حرفهای که روز رایگیری مقابل
سفارتخانههای فخیمه به صف میایستند نیز
نیستند .
مخاطب این متن دودالن و تردید مدارانی
هستند که از سر استیصال دیگران را به انتخاب
بین بد و بدتر دعوت میکنند.
بیایید به نظامی چنین بهیمی کمک نکنیم.
فراخواندن دیگران به پای صندوقها و نمایش
عمومی صف طویل از سیمای اسالمی و پز دادن
به جهانیان یعنی برد نظام و باجخواهی از جامعه
جهانی و دیگر هیچ اهمیتی هم ندارد کدام مار سر
از جعبه مارگیری بیرون درآورد .تحریم انتخابات
و رای ندادن برهنگی عارض میکند.
نگذاریم بیت رهبری از قتل فضیلت بسازد.
این برد نیست .پیروزی نخوانیدش .پیروزی در
بازیهای کوچک ،شیرینی برد ندارد .میتوان
باخت را قبول کرد تا بزرگی حفظ شود .نباید
بازی را اعتبار بخشید شرکت در بازی بیش از
هرچیز خود بازی را برنده میکند .بیایید در
ضیافت انتخاب ملکه زیبایی سالخها شرکت
نکنیم.
بیایید روشنفکری متعهد و دوستانمان در
کانون نویسندهگان ایران و بیشمار شرافتمندان
قبیلهی قلم در ایران را تنها نگذاریم و پشتشان
را خالی نکنیم .نگذاریم آنها از وجود چنین
اپوزیسیونی شرم کنند .آنها در زیر شدیدترین
فشارها در پاسداشت کرامت انسانی ،حرمت
رای اقلیت بودنشان حفظ کردهاند .به ما و آنها
نگویید ،شما مگه چند نفرید.
من تنها به عنوان یک نفر و به صفت شخصی در
این بازی کوچک و غیرانسانی شرکت نمیکنم.
من همشانه دوستانام در ایران میایستم.
بیاییم به قاتالن دهه  ،۶۰قاتالن مختاریها و
پویندهها و فروهرها و نداها و هیچ قاتل دیگری
رای ندهیم.

خبرگزاری ایرانشهر

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

فرانسه و فرمان ایست به ماشین راست افراطی

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

پیروزی امانوئل ماکرون  ۳۹ساله بر خانم لوپن
نشانهای مثبت از روند نگران کننده پوپولیسم بود
که پیش از این بسیاری از فیلسوفان سیاسی نسبت
به آغاز آن در سپهر سیاست غرب ابراز نگرانی
میکردند.
مکرون جوانترین رییسجمهور تاریخ فرانسه
است ،از احزاب برجسته و اصلی فرانسه نیست
(او از حزب تازه تاسیس حرکت به جلوست) و
تا چندی پیش چهرهای ناشناس بود ،تا اینجای کار
تماممشخصات سردمداران حرکتهای نوظهور و
ساختارگریز را داشت اما نه ذهن سیاسی و نه مشی
میانه روی او که اتفاقا نقطه مقابل افراط گرایان جبهه

ملی بود ،با حرکتی که به شکل نئوناسیونالیسم علیه
نئولیبرالیزم در آمریکا شکل گرفت و در« برگزیت»
(بريتانيا) ادامه یافت؛ میانهای نداشت.
پیروزی مکرون خبر خوبی برای روسیه نیست
زیرا حضور فرانسه در اتحادیه و قدرت آن خوشایند
این کشور نیست ،آمریکا در اصول کلی خود از
اینپیروزی خرسند است هرچند احساس شخصی
ترامپ با لوپن گره خورده بود .با این حال ترامپ
از نخستین رهبران جهان بود که به ماکرون تبریک
گفت.
مکرون مخالف خروج از اتحادیه اروپاست و با
تفکر ضد مهاجرت لوپن نیز زاویه دارد .پیروزی

مکرون امید دوباره به میانهروی و عقالنیت در
مقابل پوپولیسمی بود که روند روزافزون واگرایی در
اتحادیه اروپا در کنار تروریسمکور تکفیری آتش بیار
معرکه آن بودند و بهتر آنکه سردمدار این پیروزی،
فردی از نسل جدید اروپاست.
ضمن اينكه شکست دور دوم برای جبههملی امر
جدیدی نبود و پدر لوپن نیز این تجربه را در برابر
شیراک سپری کرده بود با این همه آرای  ۳۵درصدی
لوپن(رکورد شکنی راست افراطی) و اینکه با کنار
زدن احزاب اصلی به قطب دوم انتخابات فرانسه
تبدیل شده است ،امری نیست که بتوان به راحتی
از کنار آنگذشت.

من و تو آن دو خطیم آری موازیان به ناچاری

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

حسين منزوی را بايد از بزرگترين غزلسرايان
معاصر دانست که ضمن وفاداری به ساختار سنتی غزل،
در زبان و دايره واژگان نوآوریهای دلنشينی را رقم
زد .شعر او بيشتر حول مضامين عاشقانه میچرخد ،با
اين حال از رویکردهای اجتماعی تهی نيست .او بیشتر
غزلسرا بود هرچند گاهی شعر سپید هم میسرود.
در وصف منزوی گفتهاند که او «شاعر عشق همیشه»
است .با این حال ،خودش میگفت« :هرچند پایگاه
تغزل را عشق و عاشقی دانستهاند ،ولی به گمان من،
تغزل میتواند هر نوع حدیث نفسی را در بر بگیرد
حتی اگر اجتماعی و عرفانی باشد» .وی میافزاید:
«در شعر هیچ الگویی نداشتهام ،ولی به حافظ ،مولوی،
سعدی و خیام ارادت داشتهام .نیما ،شاملو ،فروغ و
نادرپور نیز برایم بسی عزیزند»...
حسین منزوی كه غزلیاتش چه از نظر فرم و چه به
لحاظ معنا و زبان تعداد بسیاری از شاعران را تحت
سیطره خود داشت دهه  50را دهه حضور یك نسل
تازهتر از شعر معاصر میدانست و در این باره گفته بود:

«این دهه در حقیقت ،میتوان گفت كه متعلق به هم
نسالن من است ،یعنی اگر ما نسل نیما را نسل اول شعر
معاصر بدانیم ،نسل اخوان و شاملو را نسل دوم ،نسل
فروغ ،آتشی ،رویایی و فرخ تمیمی را نسل چهارم،
یك نیم نسل هم بین این دو میآید كه البته تفاوت
زیادی با هم ندارند .یعنی شاعرانی همچون سیروس
مشفقی ،سیاوش مطهری و اصغر واقدی .بعد میرسیم
به نسل ما ،یعنی نسل شاعرانی كه بعد از جنگ جهانی
دوم متولد شدند ،آن هم با ویژگیهای خاص تاریخی
خود ولی این نسل ،نسلی است كه دوباره زبانش را به
طرف نوعی لیبرالیسم با نوعی زبان غنایی میچرخاند
و دوباره حتی اگر مرثیه میسراید یا حماسه میآفریند
از امید هم می گويد».
***
ای یاد روشن تو
پس از تو
چرا ِغ ما
با یادِ خود بگوی
که گیرد سرا ِغ ما !

عاشقانه و پتانسیل بیان حقایق زندگی در ایران

اندیشه تدین  -منتقد و کنشگر اجتماعی:

جدیدترین سریال ایرانی که
این روزها بر سر زبانهاست
و در میان جامعه ایرانیان
لسآنجلس هم جایی برای
خود باز کرده ،سریالی با عنوان
«عاشقانه» است که کارگردانی
آن را «منوچهر هادی» به عهده
دارد .سریالی که پس از تجربه
موفق سریال شهرزاد توانسته توجه مخاطبان ایرانی این
سوی آبها را هم ،به خود جلب کرده است.
این سریال در شبکه نمایش خانگی تولید و پخش
میشود و میتوان گفت ،سریال سازی در شبکه نمایش
خانگی راهی است تا کارگردان بتواند به دور از خط
قرمزهای سازمانی ،با محدودیتهای کمتر ،جان کالم
را به مخاطبانش القا کند و به دور از کلیشههای مذهبی
با زبانی صریح تابوهای جامعه را بشکند .روشی که
مهران مدیری به عنوان اولین کارگردان ایرانی با تهیه
سریال «گنج مظفر» و «قهوه تلخ» آن را بنا نهاد و به
دنبال آن سریال «دندون طال» و «شهرزاد» را نیز میتوان
از دیگر تجارب موفق تولیدات شبکه خانگی برشمرد.
***
«عاشقانه» موضوعی اجتماعی دارد که در آن زندگی
چند زوج از طبقه باالی جامعه ایران ،محوریت داستان
هستند که هر کدام درگیر مشکالت خاصی در زندگی

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

شدهاند و در آن بازیگران محبوبی چون محمدرضا
گلزار ،مهناز افشار ،حسین یاری ،پانتهآ بهرام ،هومن
سیدی ،ساره بیات و فرزاد فرزین به ایفای نقش
میپردازند.
تا پیش از این کمتر سریالی بود که در آن به مشکالت
جامعه ایرانی که در گذار از سنتی به مدرنیته با نگاهی
واقع بینانه بپردازد.
در بیشتر سریالهای تولیدی در فضای بسته فرهنگی
داخل ایران که زیر نظارت دقیق حکومتی قرار دارد،
سعی میشود از خانواده ایرانی تصویری تخیلی و
در سالمت ناشی از تفکرات سنتی ،در ذهن مخاطب
ترسیم شود و از مذهب به عنوان دست مایهای برای
خط سیر کل وقایع داستان استفاده میشود.
ولی در «عاشقانه» نگاهی رئال و به دور از تعصبات
مذهبی وجود دارد که حوادث داستان را ملموس
و قابل درک میکند .ملودرامی که میتوان در آن با

شخصیتهای داستان همزاد پنداری کرد.
«عاشقانه» هم به مانند همه تابو شکنیهای دیگر از
تیر رس ممیزیها و خط قرمزها در امان نمانده و تنها
بعد از پخش دو قسمت از این سریال ،به دلیل آنچه
مقامات حکومتی در عرصه فرهنگ در ایران بدحجابی
بازیگران این سریال خواندهاند ،از پخش آن جلوگیری
شده است .به نحوی که در قسمتهای بعدی شاهد
هستیم که باالی روسری بازیگران از طریق نرم افزار
کامپیوتری چارهای برای بدحجابی بازیگران این سریال
تدبیر شده است.
با وجود موانع بسیار بر سر راه تولید این سریال از
دانلود غیر قانونی میلیونها نسخه از آن تا مشکالت مالی
و توقف مقطعی پخش آن به دلیل تغایر حجاب بازیگران
با الگویهای مذهبی تحمیلی در ایران ،امید میرود این
سریال بتواند به ادامه تولیدش ادامه دهد و بتواند مخاطبان
روز افزونی را به تماشای سریال جذب کند.
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بیانیهشاهزادهرضاپهلویبه
مناسبتانتخاباتسال۱۳۹۶

شاهزاده رضا پهلوی:

هم میهنان عزیز،جوانان آزاده ایران،
فرقه تبهکار حاکم میرود تا در دوری تازه از کاله بر
داری انتخاباتی سابقه دار خود ،بار دیگر آینده و هستی
شما را قربانی بقای موجودیت نکبت بار و ایران ستیز
خویش کند .منافع این فرقه با منافع ملی ایران در تضاد
آشتی ناپذیر هستی و نیستی قرار گرفته است .شکل
گیری اراده ملی ما در نسل شما فرزندان این مرزوبوم
،نخستین گام در راستای نوزایش ایران خواهد بود.
جوانان آزاده ایرانی،
شما با درک درست خود از مفاهیم ،نیک میدانید که
چیدمان گزینه های حاکمیت توسط نهاد های دولت
برای کلیت نظام فرقه ای،چیزی جز کاله برداری
فکری،مفهومی،سیاسیوانتخاباتینیست.
شما با تجربه و آموخته های خود نیک میدانید که
انتخاباتی سالم،آزاد،عادالنه و رقابتی است که سازماندهی
آن ،نه با حکومت،که با نهاد های برخاسته از جامعه مدنی
شکل گرفته باشد،شما به درستی دریافته اید که شکل
گیری چنین جامعه و مدنیتی مستلزم آزادی نقد و تشویق
وترویج خرد نقادی در تمامی سطوح آموزشی،تربیتی و
مدیریتی در کل کشور و در میان آحاد ملت است .درنبود
چنین فضایی از آزادی نقد ،صحبت از انتخاب و آزادی
انتخاب ،چیزی جز کالهبرداری فکری نیست.
شما با آگاهی از وضعیت ایران و دیگر کشورها نیک
میدانید که بقای استبداد در دهکده جهانی امروز ،برای

تداوم بخشیدن به موجودیت خود ،نیازمند سیمایی رسانه بجای آنکه خودش را تغییر دهد ،مردم را عوض
ای پسند برای بزک کردن ذات متحجر خویش است .میکند! حکومتی از این دست ۲۵ ،خرداد  ۸۸را نادیده
میگیرد و از  ۹دی “ملت” سازی میکند! وحشت هر
وحشت با فریب زنده است.
چه بزرگتر ،فریب بزرگتر.
جوانان آزاده ایران،
از بازرگان تا روحانی ،اولویت پیمانکاران یکبار آزاد زنان و آزاد مردان ایرانی،
مصرف و بازیافت شده نظام ،حفظ فرقه ضد ملی حاکم فرقه تبهکار حاکم هیچ اولویت دیگری جز حفظ
در قدرت بوده و هست .یکی از ترفندهای شناخته شده قدرت مطلقه خویش برای خود نشناخته و نمی شناسد.
در این راه تهی سازی واژه ها از محتوای مفهومی آنها فرقه حاکم برای حفظ خود تمام منابع انسانی و طبیعی
و جایگزین کردن هویت ملی ایران با هویتی فرقه ای و ایران را نابود خواهد کرد .نسل شما دلیران ایرانی ،واپسین
کاذب است .تهی کردن انتخابات از محتوای آن ،یکی نسل و واپسین سنگر برای رهانیدن ایران از پرتگاه
از رایج ترین این ترفند ها میباشد .انتخابات فرایندی نابودی است.
است مدنی برای حل اختالفات سیاسی از طریق عرضه
دیدگاهها و بینش های متنوع و گاه متضاد به تقاضا و جوانان آزاده ایران،
انحصار عرضه هرگز مولد انتخاب آزاد نبوده است! مشکل را نمیتوان با آنهایی که کلیدی ترین نقش را در
در شرایط سرکوب تقاضا و انحصار عرضه ،صحبت به وجود آوردن آن ایفا کرده اند ،حل کرد مشکل ایران
از انتخابات کردن چیزی جز کالهبرداری فکری نبوده فکرت فرقه ای و حاکمیت منحط و ضد ملی موجود
است .پادزهر انحطاطی که میرود تا نابودی ایران را رقم
و نیست.
تقسیم تخصصی کار در فرقه تبهکار حاکم،سهام بزند ،نیازمند اراده ایست ملی .شما جوانان آزاده ایرانی،
وحشت را در مالکیت اصول گرایان و رانت فریب را نوک پیکان چنین اراده ای هستید.
در انحصار اصالح طلبان قرار داده است .در چنین ملغمه
بی قانونی از مطلق های متنافی ،تقلیل مفهومی مباحث جوانان آزاده میهن دلبندم.
سیاسی و مدنی به حد اقل “شرعی”زیر آستانه “فتنه” ،کابوس ضحاک زمانه شمایید!
در ایران امروز ،فریدون و کاوه شمایید .آرش و بابک
چیزی جز توهین به شعور انسانی نیست!
شمایید مازیار شمایید ستارخان و باقرخان شمایید.
سلحشوران رهایی ایران از ظلمت فرقه تبهکار حاکم
جوانان آزاده ایرانی،
با جلب رضایت قربانیان وحشت زده این فریب شمایید .در ژرفای تباهی ایران درفش کاویانی شمایید.
بزرگ ،کاله بر داران بار دیگر در پی آنند تا نسل شما شیر و خورشید ،سیمرغ فراخ بال شمایید .نور و ایمان
را در شیادی خود شریک کنند .فرقه  ،بنا به تعریف ،شمایید.
مجموعه ایست بسته ،منقطع از دنیا،تک باور و باز ضحاک ،برای تداوم بخشیدن به عمر نکبت بار فرقه
تولید کننده یکسانی .فرقه ،بنا به تعریف و خصلت تبهکار خویش ،نیازمند قربانی کردن نسلی دیگر از
خود ،بد ترین گزینه برای نمایندگی و مدیریت شماست .تعزیه انتخاباتی پیش رو در سوگ پیش هنگام
منفعت عام و ملی ست .فرقه خمینی ،برای باز تولید نسل شما ترتیب داده شده است .چرا که فرقه ضحاک با
ادواری خود ،کمترین ابایی در نابود کردن منافع گریه زنده است.
ایرانیان نداشته و ندارد .بدون رضایت و مشارکت با باور به خود و به نسل و به میهن خود،دست رد به
شما ،فرقه تبهکار حاکم فرو خواهد ریخت! تجربه سینه این فرقه تبهکار بزنید! و کهن دیدارمان را از پرتگاه
تمامیت خواهی در قرن بیستم به ما آموخته است انحطاط نجات دهید و پیشاهنگ رهایی ایران باشید.
که آنجا که مردم از حکومت ناراضی اند ،حکومت پیروزی و سرفرازی شما آرزوی دیرینه من است.

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.

افقي:
 -1از خطاطان بزرگ خط نستعليق  -منفي
 -2تخت روان بيمار  -گياه كاغذ
 -3شب عرب  -عدد خيطي  -جوانمرد  -تابع و پيرو
 -4نيستي  -از شهرهاي خراسان  -نمونه و الگو
 -5سيم خنثي  -لنگه بار  -خالص  -از نهاد برآيد
 -6از شهرهاي تهران  -عنوان امپراطوران آلمان  -دالك
 -7وزغ  -جزيره تفريحي ايتاال  -حجم هندسي
 -8مركز غنا  -اثر دانيل استيل  -گردن كش
 -9مقابل  -قسم  -زمين دور از آب
 -10قضا  -سبزي ساالد  -پايتخت ريشه اي
 -11پاره كردن  -زود وفوري  -شگرد  -اسم
 -12آشيانه مرغ  -نجار  -رهرو
 -13سخن بيهوده  -پشم نرم  -ضمير فراسوي  -سود
حرام
 -14لقب شاهزادگان اتريش  -نوآموز
 -15ناظر  -هماتولوژي
عمودي :
 -1از بيماريهاي ويروسي كودكان  -جويبار
 -2خط نابينايان  -سيخ آهني  -در گويش عاميانه مچل
كردن است
 -3در حال ناليدن  -حمله كننده  -تابناك
 -4تكنيك  -نابينا  -از شهرهاي لرستان  -سيالب
 -5سينمايی که ایادی خمینی در آبادان به آتش کشیدند

 رنگ ناخن  -رگ گياه  -حيوان وحشي -6باطل  -گل نوميدي  -از كوههاي مركزي ايران
 -7علوفه گاو  -مجوس  -خار بيابان
 -8دورويي  -از انواع مدل ماشين  -فندک ناقص!
 -9پسر هرمس در اساطیر یونان  -اثر ادگار واالس  -درون
 -10جهل  -مادر آذري  -روح
 -11گفتگو  -بي تابي  -دهان عاميانه  -جريان باد
 -12نشانه  -حنا  -اثر پاتريك وايت  -نفس خسته
 -13خانه هاي ريز روي عكس  -آراستگي صفات -
واحد پول فنالند
 -14رفيق تركي  -شك و گمان  -رخت
 -15آلت  -اشتباه بر اثر غفلت

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای دانش و هنر:

آیا در باره زندگی دوم چیزی شنیدهاید؟

در دنیا هر روز بر تعداد افرادی که به «زندگی دوم»
( )second lifeروی میآورند افزوده میشود .زندگی
دوم حتی قبل از بازیهای رایانهای که در سالهای اخیر
رواج یافتهاند نیز وجود داشته است .آیا زندگی دوم صرفا
یک تفریح است؟

بگذرانند .بسیاری از ابزارمندان نیز کاالهایی که مربوط به
این دوره تاریخی هستند را به فروش میرسانند.

آنها باید ابزار و آالت زندگی آن دوره را نیز طبق دادههای
تاریخی شبیهسازی کنند.

واژه ( )second lifeدر سالهای اخیر بیشتر با
بازیهای آنالین رایانهای ارتباط یافته است .در این
بازیها ،شرکتکنندگان یک شخصیت و یک نقش را
برعهده گرفته و «زندگی دیجیتال» را دنبال میکنند.
بسیاری از انسانها اوقات فراغت خود را با نوعی
سرگرمی پرمیکنند .یکی کلکسیون تمبر دارد و دیگری
عکاسی میکند .هرچند « »Hobbyبخشی از هویت یک
فرد را تشکیل میدهد ،اما این هویت برای آنهایی که در
اوقات فراغت خود زندگی دوم دارند ،دارای یک تفاوت
اساسی است و آن اینکه این افراد «یک نقش و یا رل»
اجتماعی را بازی میکنند.
تا پیش از رواج بازیهای آنالین و زندگی دوم از نوع
دیجیتال ،نوع واقعی از زندگی دوم در بسیاری از کشورها
وجود داشته است .زندگی دوم انواع مختلف دارد ،اما وجه
تشابه بیشتر آنها این است که مربوط به دوران گذشته
هستند.

افرادی که دارای یک نوع زندگی دوم مشترک هستند
ساالنه و به مناسبتهای مختلف کمپهایی را تدارک
میبینند.
زندگی کابویها ،زندگی در قرون وسطی ،زندگ 
ی
هونها ،قومی صحراگرد که از مغولستان بودند و در
سدههای چهارم و پنجم میالدی به سوی غرب مهاجرت
کردند ،و یا زندگی رومیها از انواع مختلف زندگی دوم
هستند.
زندگی دوم مستلزم شبیهسازی است .افرادی که در
اوقات فراغت خود به زندگی دوم روی میآورند باید
اطالعات زیادی از نحوه زندگی در این دوره داشته باشند.
زندگی دوم نیاز به لباس مناسب نیز دارد .افزون بر این،

بسیاری از این کمپها نمایشی هستند و خانوادهها
میتوانند با خرید بلیط ساعاتی را با فرزندان خود در این
کمپها که معموال هم با بازار ،موسیقی و غذا همراه است

مانگا به کارتونی گفته میشود که در آغاز فقط در ژاپن
عالقمندان خود را داشت.
مانگا در طول سالهای اخیر در اقصی نقاط جهان
نیز طرفداران خود را پیدا کرد .حاال بسیاری در اوقات
فراغت خود در فستیوالهای مانگا در نقش شخصیتهای
گوناگون این کارتون ظاهر میشوند.
تفاوت زندگی دوم از نوع مانگا با دیگر انواع زندگی دوم
در این است که مانگا محیط پیرامون خاص خود را ندارد
و فقط از طریق ماسکها و نوع لباس تعریف میشود.

اروینگ گافمن ،جامعه شناس کانادایی در کتاب «The
 »presentation of self in everyday lifeدر
توضیح ساختارهای اجتماعی به موضوع ایفای نقشهای
گوناگون توسط انسانها در جامعه میپردازد .براساس
تعریف گافمن ،یک پلیس وقتی صبح لباس فرم را برتن
میکند رفتارش در خیابان بر مبنای نقشی است که از آن
تعریف شده است و او چاره دیگری جز ایفای این نقش
ندارد.

به باور جامعهشناسان« ،زندگی دوم» نوعی گریز از ایفای
نقشهایی است که انسانها باید در زندگی روزمرهشان
ایفا کنند.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در
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08.NET/EVENT
دنبال کنید

لطفا جهت اطالع زمان ،نحوه و مشخصات هر
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته
باشید .ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

رویدادهای هفته:

از آدینه  12می 2017

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی
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شیوا ُرز ،از تشخیص بیماری مرگبار تا
بازگشت به زندگی شاد

«شیوا رز» بازیگر ،وبالگنویس و فعال معروف ایرانی تبار
آمریکایی خبر از مبارزه و پیروزی بر یک بیماری کشنده
داده است و اکنون به زندگی شاد و تندرست لبخند می زند.
«شیوا رز افشار» بانوی هنرمند چهل و هشت ساله ایرانی
آمریکایی که شهرتش به خاطر بازی در نقش لیال در فیلم
سینمایی «دیوید و لیال» ( )2005بوده است ،در گفتگویی
با روزنامه لسآنجلس تایمز شرکت کرده و درباره بیماری
مهلکی که به آن مبتال بوده و پیروزی بر آن سخن گفته
است.
شیوا متولد سال  1969در سانتامونیکا و از پدری ایرانی و
مادری ایرلندی زاده شده است .پدرش «پرویز قریب افشار»
چهره شناخته شده تلویزیون ایران تا پیش از انقالب در
تلویزیون ملی ایران بود و پس سال ها خدمت به جامعه
ایرانیان آمریکا در عرصه رسانه ها ،اکنون با تلویزیون جم
همکاری میکند و مادرش خواننده اپرا بوده است.
شیوا رز پس از بروز مشکالت پوستی و مراجعه به پزشک
با تشخیص بیماری «لوپوس منتشر» روبرو میشود .این
بیماری بالقوه کشنده گونهای از امراض خود ایمنی است و

زمانی رخ میدهد که سیستم دفاعی بدن فرد شروع به حمله
به بافتها و اندام بیمار میکند .معموال عالمت اولیه آن
بصورت التهاب پوستی دیده میشود .پزشکان به شیوا گفته
بودند که او کمتر از یک سال دیگر زنده خواهد بود اما او
به جای ناامیدی و آماده شدن برای مرگ ،تصمیم به مبارزه
بر علیه بیماری لوپوس گرفت و اکنون شاد و تندرست
بازگشت به زندگی را جشن گرفته است.
شیوا رز در مصاحبه با روزنامه لسآنجلس تایمز با تشریح
ی اش گفت« :من دچار استرس بودم به ویژه
وضعیت بیمار 
پس از جدایی از همسر سابقم .پس از آگاهی از بیماری که
به آن دچار شده بودم ،بر خالف بسیاری از افراد که به الکل
و یا مواد مخدر پناه میبرند ،به تمرینهای روزانه یوگا،
مدیتیشن و پیادهروی در طبیعت روی آوردم».
شیوا رز در کنار درمان پزشکی ،تغذیه سالم از مواد ارگانیک
و سنتی ،ورزش و پیادهروی روزانه در مناطق طبیعی زیبای
لسآنجلس همچون «تمسکال کنیون»« ،اوجای» و ساحل
«ملیبو» را رمز موفقیت خود در برابر بیماری مهلک لوبوس
میداند.
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