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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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باالتریندستمزدتاریخآمریکابه
یکایرانیتبارپرداختمیشود
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همزمانباتعطیلیموقتیکرادیوفارسیزباندرجنوبکالیفرنیا:

خاموشی«پرژنرادیو»همیشگینیست
رادیویی جدید در راه است

معرفیمیوههایمشهورایرانی
درلسآنجلس
محبوبترینمجریخبری
 CBSکناره گیری کرد
سگ آزار دیده ایرانی به
کالیفرنیارسید
در هفته گذشته برنامه سازان
هشدارخطرجانیبرایماموران
پرژن رادیو از تعطیلی موقت این
پلیسکالیفرنیا
ایستگاه رادیویی خبر دادند که در
ده سال گذشته که از تاسیس آن
میگذرد توانسته بود بخش مهمی
الیحهچالشبرانگیزبیمه
از شنوندگان ایرانی عالقمند به برنامه
های رادیویی فارسی زبان در جنوب
کالیفرنیادرسنایایالتی
کالیفرنیا و دیگر نقاط ایاالت متحده و
سایر کشورها را به خود جذب کند.
پرژن رادیو که با همت و
رهبر یک انقالب ،قدیس یا
سرمایهگذاری مهندس فرهاد رهبان
دروغگو؟!
قریب به یک دهه قبل در لسآنجلس
پایهگذاری شد توانسته بود که خلل
طوفانهای متعدد از جمله بحران
بازار بین الخبرین!
اقتصادی  2008در آمریکا که به
تعطیلی بسیاری از نهادهای فرهنگی
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید و رسانهای انجامید سر سالم به در

برده و عالوه بر آنکه مامن برخی
چهرههای محبوب رسانهای و
فرهنگی جامعه ایرانی باشد ،همچنان
ایستگاه محبوبی برای شنوندگان
ایرانی خصوصا نسل اول مهاجران
ایرانی به آمریکا محسوب شود.
اگرچه برنامه سازان پرژن رادیو دلیل
تعطیلی این ایستگاه فارسی زبان را
تصمیم شخصی مالک آن (مهندس
رهبان) معرفی کردهاند .اما با اشاره
به آنکه خاموشی این فانوس دائمی
نیست ،نوید آن را دادهاند که به زودی
بار دیگر قطار همصدایی گویندگان و
شنوندگان این ایستگاه رادیویی از نو
به مسیر حرکت باز گردد.
شایان ذکر است پرژن رادیو در
سالهای گذشته بخش خبری برنامه

رادیو فارسی اسرائیل را نیز در آمریکا
رله میکرد و شرایط الزم برای پخش
همزمان این برنامه خبری را برای
داخل ایران نیز فراهم آورده بود.
مهندس رهبان که در خالل این
سالها کمتر اشتیاق به حضور
روی آنتن رادیوی تحت مالکیت
خود داشت ،نشان داد که با عشق
و صبوری خادم جامعه ایرانی و
پشتیبان اهالی فرهنگ است و برای
بسیاری از گویندگان و هنرمندان
ایرانی در پرژن رادیو خانهای امن
ساخته است.
گروهی از چهرههایی رسانهای
که سالها سابقه حضور در جامعه
ایرانی داشته و دارند از گویندگان این
ایستگاه رادیو بودند.

تکذیبیه بهروز وثوقی درباره شایعات مربوط به خان ه منتسب به او
بهروز وثوقی ستاره سرشناس سینمای ایران که در
آمریکا اقامت دارد ،شایعات اخیر پیرامون مالکی در
خیابان ویالی تهران را که گفته میشد متعلق به وی
است قویا تکذیب کرد و آن را بازارگرمی احتمالی
برای باال بردن قیمت دانست.
در پی انتشار خبر تخریب خانهای قدیمی در
منطق ه ویالی تهران که گفته شده متعلق به بهروز
وثوقی است ،این بازیگر قدیمی سینما و تئاتر در
گفتوگوی کوتاهی مالکیت آن را رد کرد و گفت:
«وقتى این خبر را دوستان از طریق تکست و تلفن به
من دادند ،متوجه شدم که این اصال خانه من نیست».
این بازیگر سینما که با روزنامه کیهان لندن گفتگو
کرده است ،با اشاره به دالیل نسبت دادن مالکیت این
خانه به وی ،گفت« :به خاطر اینکه می خواهند آن را
با قیمت باالتر بفروشند ،می گویند خانه من است!»
چندی پیش خبری مبنی بر «تخریب خانه بهروز
وثوقی» در منطقه خیابان تهران انتشار یافت که با سینمای ایران به روزنامه سینمایی «بانیفیلم» چاپ
واکنشهای بسیاری مواجه شد .برخی هنرمندان تهران گفته بود در صورتی که تعلق این بنا به بهروز
تخریب خانه یکی از بهترین و محبوب ترین بازیگران وثوقی تایید شود ،این بنیاد از فروش این ملک صرف
سینمای ایران را شرمآور و باعث سرافکندگی نظر خواهد کرد!
خواندند .پس این خبر بود که یکی از اعضای خانه شایان ذکر است مالکیت این خانه هم اکنون در

اختیار بنیاد مستضعفان است که سابقه فروش کاخ
رضا شاه پهلوی در گچسر به قیمت  ۱۵میلیارد تومان
را در کارنامه خود دارد و مدت هاست که تخریب
و فروش امالک قدیمی را که جنبه میراث فرهنگی
دارند در دستور کار خود قرار داده است.

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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در کانون خبر:

باالترین دستمزد تاریخ آمریکا به یک ایرانی تبار
پرداختمیشود

آسوشیتد پرس نام  ۱۰تن از مدیران عامل شرکتهای
خصوصی جهان که بیشترین حقوق ساالنه را دریافت
می کنند ،اعالم کرد که در صدر این لیست یک شهروند
ایرانی آمریکایی قرار دارد.
دارا خسروشاهی مدیر عامل اکسپدیا با حقوق ۹۶
میلیون و  ۴۰۰هزار دالر در باالی جدول قرار گرفته
است.
اطالعات عمومی درباره آقای خسروشاهی می گوید او
از خانواده متمول ایرانی است که پیش از انقالب مالکیت
چند کارخانه تولید دارو و همچنین تولی پرس را داشته
و پس از انقالب به آمریکا مهاجرت کرد.
دارا خسروشاهی  ۴۸ساله و متولد تهران است .او در
سال  ۱۹۹۱لیسانس مهندسی بیوالکتریک خود را از
دانشگاه براون در ایالت رود آیلند اخذ کرد و از ۲۰۰۵
به عنوان مدیر شرکت اکسپیدیا فعالیت خود را آغاز کرد .مثل تور مسافرتی خریداری کنند .شرکت اکسپدیا اکنون
اکسپدیا بزرگترین شرکت مسافرتی آنالین جهان است در بیش از یکصد کشور خدمات می دهد.
که کاربران می توانند از طریق آن هتل و پرواز خود را پس از خسروشاهی ،ماریسامایر مدیر عامل یاهو با ۳۶
رزرو کنند یا ماشین اجاره کنند و در مقصد شان خدماتی میلیون دالر حقوق قرار گرفته و عالوه بر او ،دو زن دیگر
به پاس یک عمر خدمت و خالفیت فرهنگی برای ادب و نمایش ایران زمین:

بهرامبیضایی

فیلمساز،نمایشنامهنویسوپژوهشگرسرشناس ایرانی

نیز در فهرست پردرآمد ترین ها هستند.
الول مک آدام مدیرعامل غول مخابراتی ورایزون با ۱۸
میلیون دالر حقوق در مقام هفتم جدول  ۱۰نفره قرار
دارد.

آزمایشدفاعموشکیآمریکا؛آیالسآنجلسدرخطراست؟

پایگاه هوایی نظامی وندنبرگ در مرکز کالیفرنیا
آماده شلیک موشکی می شود که برای کاربرد
دفاعی طراحی شده است و تنها ساعتی بعد از
دهمین آزمایش موشکی کره شمالی در شش ماه
گذشته ،آزمایش می شود.
به گفته پایگاه نیروی هوایی فوق ،این موشک
رهیاب که قرار است زمانی بین ظهر تا چهار عصر
به وقت غرب آمریکا شلیک شود در چارچوب
آزمایش دفاع موشکی آمریکا است.
به گزارش شبکه خبری سی.بی.اس به نقل از
مقامات آمریکایی هدف از این شلیک ،شبیه سازی
آزمایش موشکی کره شمالی است.
پایگاه وندنبرگ گفت تالش می شود تا این
موشک بر فراز اقیانوس آرام پرواز کرده و هدفی
را که از میانه اقیانوس آرام پرتاب شود را رهیابی
کند.
این آزمایش موشکی از بیش از یک سال پیش
برنامه ریزی شده و چند بار به تاخیر افتاد.
شلیک و مسیر این موشک از لس آنجلس قابل
مشاهده است اما محل تالقی موشک و هدف
احتماال از دید خارج است.
سی.بی.اس می گوید تست موشکی روز سه

شنبه در غرب آمریکا در پاسخ به تهدید فزاینده
کره شمالی است که به تازگی سومین موشک خود
در ظرف سه هفته را آزمایش کرده است.
این پرتاب آزمایشی موشک در آمریکا به گفته
نشریه واشنگتن اگزماینر یا پیامی قوی به کره
شمالی می دهد مبنی بر این که آمریکا سیستم
دفاعی محکمی در مقابل تهدید آن کشور دارد و
در صورت موفق نبودن آزمایش امروز مشخص
می شود که سیستم دفاع موشکی آمریکا همچنان
در حال تکمیل شدن است.
جیم متیس وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه به
شبکه خبری سی.بی.اس گفت تهدید برنامه
موشکی کره شمالی بسیار واقعی است به طوری
که در صورت شکست دیپلماسی ممکن است
آنان می گویند آمریکا و ژاپن می توانند در زمینه
جنگ دوم کره در پی باشد.
موشک کوتاه برد بالیستیک کره شمالی با طی های سایبری و موشکی علیه کره شمالی همکاری
مسافت  ۲۵۰کیلومتری در منطقه اختصاصی کنند .آمریکا در حال حاضر دارای یک برنامه
اقتصادی ژاپن سقوط کرد .این منطقه محل تردد حمله سایبری است که برای مختل کردن برنامه
موشکی کره شمالی طراحی شده است.
کشتی های تجاری است.
برخی تحلیلگران می گویند تست موشکی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دستور تحقیق
کره شمالی برای شبیه سازی حمله احتمالی به درباره هرگونه خرابکاری احتمالی در برنامه
موشکی این کشور را صادر کرده است.
پایگاههای نظامی آمریکایی در منطقه بود.
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در کانون خبر:

چنددانشجویبهاییازدانشگاههایمختلفایران«اخراجشدند»
منابع خبری بهاییان از اخراج یا عدم صدور
مدرک تحصیلی تعدادی از دانشجویان بهایی در
دانشگاههای مختلف ایران خبر میدهند.
مرتضی اسماعیل پور ،مدیر سایت بهایی نیوز ،نیز
در گفتوگو با رادیو فردا این اخبار را تأیید کرده
است.
فرزاد صفایی ،دانشجوی متالورژی صنعتی ،وفا
هویدایی ،دانشجوی فیزیک و وصال لقاییفر،
دانشجوی مهندسی شیمی ،از دانشجویانی هستند
که «به علت بهایی بودن» در روزهای اخیر از
دانشگاههای مختلف ایران اخراج شدند».
خبرگزاری بهاییان ایران همچنین گزارش داده که
«مسئوالن دانشگاه پیام نور کوار در استان فارس
به دلیل عقاید مذهبی یکی از دانشجویان خود به
نام فرزان معصومی که دانشجوی ورودی ۱۳۹۱
بود از صدور مدرک تحصیلی وی ممانعت به عمل
آوردند».
بر اساس این گزارش ،آقای معصومی «پس از
گذراندن  ۱۳۷واحد در رشته علوم سیاسی در مقطع
کارشناسی به دلیل باورمند بودن به آئین بهایی از
اخذ مدرک تحصیلی خود بازماند».
این منبع خبری همچنین گزارش داده که فرزاد
صفایی ،دانشجوی ورودی  ۱۳۹۲در مقطع
کارشناسی پیوسته در رشته متالورژی صنعتی

دانشگاه آزاد اهواز ،پس از گذراندن هشت ترم ،در
اواخر اردیبهشت ماه « ۱۳۹۶پس از احضار از سوی
حراست دانشگاه و مسدودشدن کاربری دانشجویی
در وبسایت دانشگاه از ادامه تحصیل منع شد».
بهایینیوز همچنین از اخراج وصال لقاییفر،
دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته مهندسی شیمی
دانشگاه امیرکبیر تفرش ،با وجود «فشار جهت ترک
آیین بهایی» خبر داده و افزوده که او در نهایت «به
دلیل تأکید به باورمند بودن به آیین بهایی در ابتدای
ترم هفت از دانشگاه اخراج شد».
وفا هویدایی ،دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته
فیزیک دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک نیز دیگر

دانشجویی است که به گزارش بهایینیوز ،به دلیل
بهایی بودن «در ترم دوم از دانشگاه اخراج شد».
مسئوالن جمهوری اسالمی ،آیین بهایی را به عنوان
یک دین یا مذهب به رسمیت نمیشناسند و از این
آیین با عناوینی مانند «فرقه ضاله» نام میبرند.
در چهار دهه گذشته ،هزاران بهایی از دانشگاههای
ایران اخراج و از کار بیکار شدهاند .بسیاری از
بهاییان نیز زندانی و اعدام یا وادار به ترک ایران
شدهاند.
در آیین بهایی از ایران به عنوان کشوری «مقدس»
نام برده میشود و آموختن زبان فارسی را به پیروان
خود در سرتاسر جهان توصیه میکند.

بررسی دو پرونده در دادگاههای آمریکا علیه جمهوری اسالمی

دو دادگاه فدرال در نیویورک و واشنگتن به شکایتهای قربانیان تروریسم و نیز
شکایت دولت آمریکا علیه دولت ایران رسیدگی میکنند.
در نیویورک دادگاه فدرال منهتن با حضور هیات منصفه کار رسیدگی به شکایت
دولت آمریکا را آغاز کرده و طی آن دستیار دادستان مدعی شده است که بنیاد
علوی که مالکیت اکثریت سهام ساختمان  ۳۵طبقه خیابان پنجم نیویورک را در
اختیار دارد ،با اطالع از اینکه شرکت آسا متعلق به این بنیاد با بانک ملی ایران کار
میکرده ،تحریمهای آمریکا علیه این بانک دولتی ایران را نادیده گرفته و به همین
دلیل خواستار مصادره ساختمان شده است که قیمت آن بیش از  ۸۰۰میلیون دالر
برآورد میشود.
وکیل بنیاد علوی با رد اتهام گفته است بنیاد یک سازمان خیریه است و تنها به
خدمات فرهنگی اشتغال دارد.
در واشنگتن در دادگاه فدرال ،شکایت  ۳۴خانواده قربانی ترور و خشونت در عراق
علیه دولت ایران مطرح میشود .این خانوادهها گفتهاند که در فاصله سالهای ۲۰۰۴

تا  ۲۰۰۹بر اثر انفجارهای ناشی از عملیات تروریستی در عراق آسیب دیدهاند و
دولت ایران برای سازمانهای تروریستی از جمله حزب اهلل و انصاراالسالم که آن
عملیات را انجام میدادهاند ،کمک مالی ،نظامی ،آموزشی و مشاورهای میداده است
این  ۳۴خانواده ادعا میکنند که زندگی آنها تحت تأثیر عملیات تروریستی قرار
گرفتهاست .شاکیان ،بازماندگان نیروهای آمریکائی هستند که در  ۱۶عملیات در
عراق در بین سالهای  ۲۰۰۴تا  ۲۰۰۹کشته شدند.
شکایت آنها ادعا میکند که جمهوری اسالمی ایران به گروههای مهاجم به این
نظامیان مهمات ،لوازم و تجهیزات میرسانده و از آنها حمایت مالی میکرده است.
وکالی شاکیان میگویند از طریق ردیابی پولهایی که بانک به بانک منتقل شده و
به تروریستها رسیده ،میتواند ثابت کند که ایران پشت این گروه های تروریستی
بوده است.
تا کنون  ۹بانک اروپائی اعتراف کردهاند که به طور غیرقانونی پول در اختیار ایران
و بانکهای ایرانی قرار دادهاند.

رکورد برف سالیانه در کوه های ماموت شکسته شده است

ارتفاعات و کوههای ماموت در کالیفرنیا رکورد برف سالیانه را شکستهاند .برف
فراوانی همچنان این ارتفاعات را در بر گرفته و پیست اسکی ماموت اعالم داشته
به دنبال رکورد کم سابقه حفظ برف تا فصل تابستان ،این پیست تا ماه آگست به
روی عالقه مندان باز خواهد بود.
ارتفاعات و کوههای محبوب ماموت در  5ساعتیلسآنجلس به سمت شمال
قرار گرفتهاند .در کنار دریاچه ماموت که از جاذبههای توریستی این منطقه به
شمار میرود.
مسئوالن جاده ای برون شهری معتقدند که از فاصله ماه جون تا سپتامبر امن ترین
و مطمئن ترین زمان برای سفرهای طوالنی کوهستانی است.
ماموت که در پنج سال گذشته و عدم ریزش مکفی برف و باران مقطعی از
خشکسالی را پشت سر گذاشته ،اکنون دوران طالیی و تاریخی خود در تابستان
 2017را رکورد زده و در کارنامه خود ثبت میکند.

محبوب ترین مجری خبری  CBSکناره گیری کرد

طی تغییراتی عمده در برنامههای شبکه خبری سی بی اس ،اسکات پلی گوینده
خبر قدیمی و با تجربه اخبار شبانگاهی از سمت خود کناره گیری خواهد کرد.
نیویورک پست گفته است وسایل اسکات پلی را از دفتر کار او خارج کرده بودند
 .این حالی است که او در شرف به دست گیری برنامه پر بیننده « 60دقیقه» بود و
سی بی اس به خانه دوم او مبدل شده بود.
سخنگوی سی بی اس از واکنش به این خبر طفره رفته و اعالم کرد که اسکات
پلی احتماال به دفتر مطبوعاتی سی بی اس منتقل خواهد شد.
اسکات پلی خبرنگار  59ساله از سال  1989در شبکه خبری سی بی اس به
خصوص اخبار ویژه شبانگاهی و برنامه  60دقیقه حضور داشته است.
هنوز علت اصلی کناره گیری اسکات پلی و یا حتی عزل احتمالی وی منتشر

نشده است.
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سالهاست که در کالنشهر لسآنجلس ،فرهنگها و
اقوام مختلف در هم آمیختهاند و در کنار یکدیگر
مجموعهای کمنظیر از جمعیت مهاجران را بوجود
آوردهاند .هر کدام از این جوامع کوچک و بزرگ که
تشکیلدهنده جامعه کالن لسآنجلس هستند ،بخشی
از فرهنگ خود را نیز به این کالنشهر تزریق کردهاند؛
یکی از جنبههای این فرهنگها ،متدهای تغذیهای و
خوراکهای بومی آنهاست که باعث تنوع جالبی در
مواد غذایی موجود در لسآنجلس شده است.
ایرانیان یکی از اقوامی هستند که همراه خود برخی
از مواد غذایی بومی ایران را به اینجا آوردهاند و در
کنار غذاهای سنتی میهنمان ،آنها را به مردم لس-

آنجلس عرضه میکنند.
روزنامه لسآنجلستایمز در مطلبی جالب درباره
میوههای فصل تابستان به خوانندگان خود ،به معرفی
خیار پرداخته که در این میان «خیار پارسی» یا همان
خیار ایرانی را بهعنوان یکی از گونههای مرغوب این
گیاه بر شمرده است .در این یادداشت میخوانیم:
خیار عضوی از خانواده کدو است با پوستی ضخیم
و تیره رنگ که در اواخر فصل بهار و اوایل تابستان
در سوپرمارکتها یافت میشود .از گونههای خیار
محلی با پوسته سفت و بافت زبر تا خیارهای ریز
پارسی که پوستی صاف دارد و نسخهای کوچک
از خیار انگلیسی بدون تخم است .روش استفاده

از خیار به شکل خام و برش خورده در ساالد و
ترشیهاست .این میوه در دسر و بستنیها نیز استفاده
میشود؛ البته نویسنده مقاله لسآنجلستایمز احتماال
از یکی از بهترین پیشغذاهای ایرانی یعنی «ماست و
خیار» بیاطالع بوده است.
از دیگر میوه ،سبزی و سایر فرآوردههای خوراکی
گیاهی بومی کشورمان که معموال با نام پارسی یا
ایرانی در سوپرمارکتهای لسآنجلس دیده میشود،
می-توان از لیموترش شیرازی ،لیمو شیرین ،کاهو،
زرشک ،زعفران ،پسته ،ادویه و  ،...نام برد که در بین
غیرایرانیها نیز هواداران خاص خود را دارد.
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درکانون خبر:

تایید پرداخت غرامت میلیون دالری به قربانی خشونت پلیس

هیئت ناظران شهر لسآنجلس پرداخت غرامت  3/3میلیون دالری به خانواده
مردی که در سال  2015در برخورد با ماموران پلیس به ضرب گلوله کشته شد
را تائید کرد.
این غرامت به استناد حکم قتل غیر عمد از سوی دادگاه پرداخت میشود که بر
این مبنا پرونده دعوی کیفری مبنی بر قتل جان بری که از مشکالت روانی رنج
میبرد فیصله یابد.
بنا بر این گزارش در جوالی  2015ماموران اداره شریفلسآنجلس جان بری
را در حوالی منزلش در داخل یک خودرو و در حالتی مشکوک رصد میکنند.
هنگامی که ماموران انتظامی قصد بازرسی وی را داشتهاند او به شدت به ماشین
پلیس مشت کوبیده و رفتار خشونت باری نشان داده است.
در همین حال پلیس که احساس خطر کرده است ،با در نظر گرفتن قوانین و
تالش برای مهار خشونت و خطر ناشی از جان بری ،به جای شلیک به پائین تنه
بری ،قسمت فوقانی بدن وی را نشانه گرفته و نهایتا او را به قتل رسانده است.
خانواده مقتول در شکایت نامه خود قید کرده بودند که با توجه به بیگناهی جان
بری و سوظن اشتباه پلیس و با تاکید بر اینکه وی از معضالت روانی رنج میبرده

نسبت به سهل انگاری و عدم کفایت نظامی ماموران انتظامی ابراز عصبانیت کرده
و گفته بودند که مشکل پلیس با جان بری میتوانست با انتقال او به مرکز بذهکاران
روانی حل شود و نیاز به شلیک گلوله از سوی پلیس نبوده است.

پاریس،1-لسآنجلس-صفر؛میزبانیالمپیکپرید

گزارشها حاکی است کمیته بین المللی المپیک در اقدامی غافلگیرکننده تصمیم
گرفته است شهر پاریس را به عنوان میزبان بازیهای المپیک سال  2024معرفی
کند و میزبانیلسآنجلس را به سال  2028و بازیهای دوره آینده موکول کند.
این گزارش بر طبق شواهد روزنامه وال استریت ژورنال در تاریخ  30ماه می
منتشر شده است.
لسآنجلس و پاریس دو مقصد نهایی برای المپیک سال  2024بودهاند و اتخاذ
تصمیم نهایی برای اعضای کمیته بین المللی نسبت به میزان آرای نسبتا برابر هر
دو شهر چالش برانگیز بوده است.
مقامات شهر لسآنجلس پیش تر نسبت به برگزاری این رقابتها در مراکزی
چون کوالسیوم و استیپل سنتر با اعضای کمیته مرکزی رایزنی کرده بودند.
لسآنجلس پیشتر در سالهای  1932و  1984میزبان بازیهای جهانی المپیک صد سال از روی دادن این رخداد بزرگ محسوب میشود.
گفتنی است با وجود انتشار این گزارشلسآنجلس و مقامات شهری هنوز برای
بوده است.
این درحالی است که پاریس آخرین بار در سال  1924میهماندار این رقابتها برگزاری رقابتهای المپیک  2024بر روی برنامه خود متمرکز هستند و تا زمان
بوده و برگزاری رقابتهای سال  2024در این شهر نوعی عالمت و نماد گذشت ابالغ رسمی کمیته روند فوق کمافی سابق برقرار خواهد بود.

بازداشت معلم پرونوگرافر در اورنج کانتی

یک معلم پاره وقت در اورنج کانتی به ظن توزیع
فیلمهای پورنو گرافی کودکان در اینترنت دستگیر
شد.
کی تای کولبرث  30ساله که در فونتانا زندگی
میکند ،به اتهام پخش فیلمهای شبه پورن از دانش
آموزان کم سن وسال در فضای مجازی ،توسط
ماموران پلیس بازداشت شد.
پلیس که حکم بازرسی و ورود به خانه متهم
را داشته اعالم کرد که حین تفتیش محل 15000

نسخه فیلم پورنو گرافی کودکان و دستگاه تکثیر
فیلم کشف و ضبط شده است.
پلیس همچنین اعالم کرد این معلم جوان در
دبستان تسورو در اورنج کانتی تدریس میکرده
است.
مقامات نهاد انتظامی از والدین و خانوادههای
مربوطه خواستهاند تا در صورت گفتههای کودکان
دال بر هر گونه سو استفاده جنسی از سوی متهم،
مراتب هر چه سریع تر به پلیس گزارش شود.

سگ آزار دیده ایرانی به کالیفرنیا رسید

پاگی سگ معروفی که در ایران مورد آزار و سواستفاده قرار گرفته بود ،هفته
گذشتهبا تالش «ملکه پاگی» به سالمت به جنوب کالیفرنیا وارد شد.
شبکه خبری ای بی سیلسآنجلس ضمن انتشار عکسها و پستهای اینستاگرام
در مورد این سگ نوشت « ایزابال با  30هزار فالوور در شبکههای مجازی امروز
از رسیدن پاگی از ایران بهلسآنجلس خبر داد».
این شبکه از ایزابال با نامی موسوم به « ملکه پاگی» که مصداق نجات دهندهای
برای حیوان است یادکرد.
پاگی سگ رنج دیدهای بوده که در کنار یکی از جادههای ایران در حالی که
خودرویی او را زیر گرفته بود از ناحیه گردن دچار آسیب جدی بوده است.
ایزابال میگوید یکی از ایرانیان عاشق حیوانات که از نیواورلئان به تهران سفر
کرده بود مسئولیت اخذ ویزای پاگی و آوردن او بهلسآنجلس را متقبل شد.
سپس
ایزابال میگوید در تمام مدت پروازهای طوالنی از تهران به فرانکفورت و
از آن گذرگاه بهلسآنجلس انتظار مالقات پاگی را داشته است.

هشدار خطر جانی برای ماموران پلیس کالیفرنیا

قانونگذاران و مقامات ایالتی کالیفرنیا به نیروهای پلیس در جنوب این ایالت
نسبت به وجود باندهای تبهکار و هدف قرار دادن جان ماموران پلیس از سوی
این افراد مسلح هشدار دادهاند.
هشدار صادر شده توسط وزارت اطالعاتی امنیتی لس آنجلس میگوید «دفتر
آژانس به تازگی «یک تهدید بالقوه توسط باندهای خیابانی جنایی علیه ماموران
انتظامی و آگاهی جنوب کالیفرنیا در حال انجام وظیفه دریافت کرده است».
این هشدار به نام گروه ،دسته و یا سته خاصی از تبهکاران و نوع تخلفات آنان
اشارهای نمیکند.
این گزارش میافزاید تحقیقات گسترده پلیس مبنی بر کشف و شناسایی ضاربان
یک افسر پلیس که به تازگی مورد حمله مسلحانه قرار گرفته ادامه دارد.
قانونگذاران ایالتی میگویند پلیس و نهادهای امنیتی همواره میبایست تهدیدهای

برای پیدا کردن
صاحبان مشاغل

و نیاز به داشتن اطالعات از
مهمترین اتفاقات روز

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
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کوچک و بزرگ را جدی گرفته و و به صورت کامال مداوم هشیار و فعال
رویدادهای اطراف را ارزیابی و نکته سنجی کند.

لوازم دست دوم کنار خیابان سوژه یک عکاس هالیوودی

یک عکاس جوان از دوربین خود برای ثبت تصاویر
مبلمان کهنهای استفاده کرده که توسط صاحبین منازل
در خیابان رها شده و در کنار خانه ها بیرون گذاشته
شدهاند.
اندرو والد دستیار فیلمبرداری در یک کمپانی
هالیوودی میگوید پنج سال پیش در حالی که مشغول
فکر بر روی یک پروژه فیلمسازی بوده ،یک کاناپه
قهوهای در کنار خیابان نظر او را به خودجلب کرده
است.
مدت زمان کوتاهی بعد او با دقت بیشتری به انواع
کاناپه ها و مبلمانهای گوشه پیاده رو ها توجه کرد.
او میگوید درست همانند فیلم «حس ششم» که
کودکان قادر بودند مرده ها را ببینند « من نیز میتوانم
این مبلمان را در گوشه به گوشه شهر ببینم درحالی
که حواس هیچ کس به اینها نیست».
اندور والد بیش از  1500فریم از مبلمان دست دوم حضور حیوانات شده سریعا شرایط آنها را به سازمان ولی برای افرادی که خارج از این شهر و یا حتی
و کهنه کنارخیابان ثبت کرده که در بسیاری از آنها این حفاظت از حیوانات لسآنجلس گزارش داده و کشور زندگی میکنند نوعی نماد شهری است در
مبلمان به محلی برای پناهگاه و یا اسکان حیوانات موجب نجات چند تن از آنها شده است.
میان روزمرگی ،فرهنگ دور ریختن ،زندگی ماشینی و
اندور میگوید نگاه کردن به این عکسها برای سرعت و شدت تغییرات در فضای زندگی شهروندان
خیابانی بدل شده بود.
اندرو میگوید در زمان عکسبرداری وقتی متوجه ساکنین لسآنجلس احتماال عادی به نظر میرسد جنوب کالیفرنیا .

نشریه خبری  ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و دوم -شماره  -  69آدینه    2جون  2017

			
در کانون خبر:

			

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:69 - JUN,2 , 2017

		

رییس سنای ایالتی کارزار انتخاباتی را کلید زد

کوین دِ لئون ،رئيس سنای کالیفرنیا که هنوز  1/7میلیون دالر از کارزار انتخاباتی
سال گذشته را در بانک دارد ،در  8جون  2017نخستین گردآوری مالی خود را در
هالیوود با مبلغ پیشنهادی  500تا  2500دالر برای هر فرد در منزل یکی از بزرگان
هالیوود  ،پیتر گوبر ()Peter Guberبرگزار خواهد نمود و دومین گردآوری مالی
 ،در هفته پایانی ماه جون  ،از سوی کریگ داریان ( )Craig Darianمدیر عامل
اکسیید نتال گروپ و آلبرت سوئیت بنیانگذار کمپانی برگزار خواهد شد .ولی هنوز
اشاره نشده است که آیا میخواهد خود را نامزد معاونت فرمانداری کالیفرنیا یعنی
شغل کنونی گوین نیوسام کند و یا میخواهد خود را برای نامزدی فرمانداری
کالیفرنیا در رقابت با گوین نیوسام و  3نامزد دیگر آماده بنماید.

پیشنهاد نماینده سن دیگو برای طرح بیمه ملی آمریکا

َدارِل آیسا ،نماینده جمهوریخواه از ویستای سندیهگو در کنگره آمریکا اعالم
کرد که او باور دارد که همه آمریکاییها میتوانند از همان بیمه درمانی که کارکنان
دولت استفاده میکنند ،برخوردار شوند و این اصلی است که در بیمه درمانی
ارائه شده از سوی جمهوریخواهان کنگره نیامده است .او امیدوار است که این
موضوع هنگامی که طرح بیمه درمانی در سنا مطرح میشود به عنوان یک گزینه
در طرح بیمه درمانی مطرح شود.
در حالی که  8میلیون کارمند دولت و بازنشستگان از این بیمه برخوردار هستند
این بیمه باید به همگان عرضه شود که میتوان آن را بیمه ملی خواند ،بیمهای که مثبت داده است تا بیمه اوباما را لغو و آن را جایگزین کنند،صاحب نظران ،این
از سال  1960آغاز شده است.
سخنان را نیاز او برای گرفتن رای در سال  2018برای ادامه نمایندگی در کنگره
رای
کنگره
در
خواهان
ی
جمهور
بیمه
الیحه
برای
گرچه او در  4ماه می2017
میدانند.

طرح سنای ایالتی برای درآمد حاصل از مالیات دخانیات

قانونگذاران دو مجلس ایالتی کالیفرنیا طرح خود را برای هزینه کردن مالیات
حاصل شدن از فروش محصوالت تنباکو که در نوامبر  2016به تصویب مردم
رسیده بود را اعالم کردند.
کوشش جری براون این است که از این درآمد به طور کلی برای گسترش
پوشش مدیکل استفاده کند و برای فقرا بیمه سالمتی ایجاد نماید اما پزشکان و
دندانپزشکان گفتهاند هدف از نگارش این الیحه ،افزایش پرداخت به پزشکان و
دندانپزشکان بوده است تا آنان را تشویق به پذیرش بیماران با مدیکل نمایند.
دو مجلس با رد شیوه هزینه کردن جری براون ،با کمی تفاوت از یکدیگر
طرحهای نزدیک به هم ارائه نمودند  ،طرح خانه نمایندگان  1/1میلیارد دالر درآمد
را در بودجه سال آینده پخش خواهد کرد و سنای کالیفرنیا  350میلیون دالر را
ساالنه هزینه خواهد کرد تا در سال  2021ـ 2020به  1/1میلیارد برسد .اما هر فرزندان  19تا  26ساله نیز مدیکل دریافت خواهند نمود.
دو مجلس مایل هستند ساالنه  857میلیون دالر را بین پزشکان و دندانپزشکان و بنابر نظر کارشناسان ،گرچه دو مجلس با طرح جری براون مخالفت میکنند ولی
دیگر خدمات پزشکی ارائه کننده مدیکل هزینه کنند .از این بودجه  150میلیون با نگاه به طرح هر یک از دو مجلس ،تنها اختالف بر سر شیوه هزینه کردن است
دالر در سال آینده و  700میلیون تا سال  2020برای پزشکان و  130میلیون دالر نه کل بودجه در مسیر مدیکل.
به دندانپزشکان پرداخت خواهد شد .در طرح هر دو مجلس افزایش سن فرزندان از این بودجه  50میلیون دالر نیز نصیب کلینیکهای بهداشت خانواده که در
خانواده که اکنون  18سال است به  26سال افزایش خواهد یافت وبه این ترتیب ،زمینه بارداری کوشش میکنند ،خواهد شد.

بازار گرم انتخاباتی در آستانه ششم جون در لس آنجلس

با نزدیک شدن به روز  6جون که در آن انتخابات کنگره برای منطقه 34
لسانجلس برگزار خواهد شد و جیمی گومز و رابرتلیآن ،برای دستیابی به این
کرسی کنگره مبارزه خواهند کرد تا جایگزین حاویر بسرا شوند ،میزان پولهایی
که از سوی سازمانها و گروههای فشار در کارزار انتخاباتی آنان هزینه شده منتشر
گردیده است.
از این میان برای کارزار انتخاباتی رابرتلیآن ،تنها از سوی گروهی به نام
شهروندان برای حکومت بهتر 40264 ،دالر برای چاپ و پست پرداخت نموده
و  8000دالر نیز برای حمایت مالی پرداخته است از سوی دیگر بنیاد مالی برای
پیروزی التینتبارها 29640برای پست کردن آگهی انتخاباتی و  19653دالر برای
بانک تلفن برای تشویق شهروندان به رای دادن به جیمی گومز ،هزینه کرده است.
در مجموع تا پایان ماه مارچ جیمی گومز  446455دالر و رابرتلیآن 767315

دالر هزینه کرده است.

پافشاری قاضی عالی کالیفرنیا بر مخالفت با رییس جمهور ترامپ

قاضی عالی کالیفرنیا و رئيس دیوان عالی قضایی کالیفرنیا قاضی تانی کانتالی
ساکایی ( )TaniCantaliSakauyeکه در باشگاه خبرنگاران در ساکرامنتو
سخن میگفت ،اعالم کرد که از سخنانش در مورد تصمیمهای دانالد ترامپ
رئيس جمهور آمریکا در مورد مهاجران عقب نخواهد نشست و بر آن پافشاری
خواهد کرد او گفت« :اگر من به عنوان رئيس دیوان عالی قضایی کالیفرنیا نتوانم
سخن بگویم ،نمیدانم که چه کسی خواهد توانست».
جف سشن دادستان کل آمریکا و ژنرال جان کِلی وزیر امنیت آمریکا در نامهای
به او نصیحت کرده و او را از مخالفت با سیاستهای دولت بر حذر داشته بودند.
او گفت :اگر مردمی هستند که جرات ندارند پیش بیایند و اعتراض خود را بیان
کنند ،پس ما عدالت نداریم در حالی که امنیت عمومی و عدالت ما فراگیر است و
برای من ،قوانین ما ،دادگاه ما ،مدارس ما و بیمارستانهای ما و کلیساهای ما محل امن برای همه است.

الیحه چالش برانگیز بیمه کالیفرنیا در سنای ایالتی

الیحه مشترک SB562که از سوی دو سناتور دموکرات ریکاردو الرا از بل گاردن
و تونی اَتکینز ( )ATKINSاز سندیهگو در مجلس سنای ایالتی کالیفرنیا برای
بیمه تک پرداختی برای حل مشکل بیمه سالمتی عرضه شده است میتواند 400
میلیارد دالر برای کالیفرنیا هزینه داشته باشد که اگر  200میلیارد دالر آن از سوی
محل بودجه کنونی فدرال تامین شود ،کالیفرنیا نیاز به  200میلیارد دالر از راه
مالیات درآمد با یک ضریب  15درصدی باید صورت بپذیرد.
بنابراین الیحه ،میزان از پرداختی کارفرمایان که ساالنه بیش  100میلیارد دالر
میپردازند ،کاسته خواهد شد.
این الیحه به رای دو سوم سناتورهای کالیفرنیا برای تصویب نیاز دارد .براساس
این الیحه همه مردم کالیفرنیا بدون در نظر گرفتن نوع مهاجرت قانونی یا
غیرقانونی ،زیر پوشش قرار میگیرند و هیچ بیمه شدهای نیاز به پرداخت حق بیمه ماهیانه و یا سهم بیمه شونده به دکتر را نخواهد داشت.

دالیل ممنوعیت تردد در بزرگراه شماره  1اعالم شد

ریزش تپههای کنار جاده در بزرگراه شماره 1
کالیفرنیا که در پی سست شدگی خاک و ناشی
از بارندگی فصل گذشته است  ،این جاده کناره
اقیانوس را در فاصله نزدیک به یک مایل از روز
شنبه بسته نگه داشت .سنگها و گل و الیی که جاده
را مسدود کرده است نمیتواند با الیروبی سطحی
مشکل را حل نماید ،این را کارشناسان اداره راه
کالیفرنیا بیان میکنند و نیاز به بودجه یک میلیارد
دالری را برای تعمیر زیر ساختهای کالیفرنیا
ضروری میدانند .زیرا  860میلیون دالر تنها برای

تعمیر زیر ساختهای بزرگراهها و پلهای ارتباطی
که پس از بارندگی ماه آپریل به وجود آمده ،الزم
است.
بیشترین بخش این آسیبهای بزرگراهها در شمال
کالیفرنیا در سه منطقه ساکرامنتو ،یولو ( )Yoloو
یوبا ( )Yubaاست که در اثر سیالبها و روانه
شدن کوهپایهها و تپهها به سوی جادهها به آنها
آسیب جدی زده است .جادههای لسانجلس کانتی
به  55میلیون دالر و سانتی کالرا کانتی به 29/5
میلیون دالر برای تعمیر نیاز دارند.

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
 2میتا  8جون( 12تا  18خرداد)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  12خرداد 2/جون

 1349خورشیدی ( 1970میالدی)
درگذشت آیتاهلل حاج سیدمحسن طباطبایی
حكیم -پیشوای شیعیان جهان
 1368خورشیدی ( 1989میالدی)
درگذشت عبداهلل باقری  -استاد تذهیب
 1375خورشیدی ( 1996میالدی)
درگذشت فریدون قوانلو  -فیلمبردار سینمای
ایران
درگذشت حسن شجاعی خواننده کوچه و بازار.

شنبه  13خرداد 3/جون

 1317خورشیدی ( 1938میالدی)
زادروز كاظم سادات اشكوری ،شاعر و محقق

 1348خورشیدی ( 1969میالدی)
برگزاری نخستین جشنواره سینمایی سپاس در
تهران
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت برهان ابنیوسف -ادیب ،روزنامهنگار
و فارسی نویس اصیل ایرانی در لوس آنجلس.

یکشنبه  14خرداد 4/جون

 1339خورشیدی ( 1960میالدی)
درگذشت علی اصغر تفكری -بازیگر تئاتر و
سینما
 1368خورشیدی ( 1989میالدی)
درگذشت خمینی ،بنیانگذار حکومت استبدادی
جمهوری اسالمی

دوشنبه  15خرداد 5/جون

 1305خورشیدی (1926میالدی)
استعفای محمدعلی فروغی از مقام ریاست وزرا
 1342خورشیدی ( 1963میالدی)
قیام خونین معروف به  15خرداد در مخالفت با
حق رأی زنان ،اصالخات ارضی ،سپاه دانش و...

سه شنبه  16خرداد 6/جون

 1289خورشیدی ()1910
ذكاءالملك به ریاست مجلس شورای ملی
انتخاب شد.
 1299خورشیدی ()1920
انتشار روزنام ه آزادی در تبریز توسط شیخ
محمد خیابانی
 1304خورشیدی (1925میالدی)

تصویب قانون خدمت نظام اجباری در مجلس
 1308خورشیدی (1929میالدی)
زادروز نادرنادرپور  -شاعر واندیشهورز سياسی
مجموعه کامل اشعار نادر نادرپور در دو جلد
توسط شرکت کتاب منتشر شده است
 1379خورشیدی ( 2000میالدی)
درگذشت هوشنگ گلشیری ،نویسنده و منتقد
ادبی
او نویسنده معاصر ایرانی و سردبیر مجله کارنامه
بود .وی را بعد از صادق هدایت ،تأثیرگذارترین
داستاننویس ایرانی دانستهاند.
او با نگارش رمان کوتاه شازده احتجاب در
اواخر دهه چهل خورشیدی به شهرت فراوانی
رسید .این کتاب را یکی از قویترین داستانهای
ایرانی خواندهاند.
وی با تشکیل جلسات هفتگی داستانخوانی و
نقد داستان از سال  ۱۳۶۲تا پایان عمر خود نسلی
از نویسندگان را پرورش داد که در دهه هفتاد
خورشیدی به شهرت رسیدند .او همچنین عضو
و یکی از موسسان کانون نویسندگان ایران و از
بنیانگذاران حلقه ادبی ُجنگ اصفهان بود.
آثار گلشیری :مجموعههای داستانهای کوتاه،
ُجبّهخانه ،حدیث ماهیگیر و دیو ،نمازخانه کوچک
من ،پنج گنج ،دست تاریک دست روشن ،نیمه
تاریک ماه ،شاه سیاهپوشان
رمانها :شازده احتجاب ،آینههای دردار،
کریستین و کیدِ ،جننامه ( ،۱۳۷۶نشر باران،
سوئد) ،معصوم پنجم ،بره گمشده راعی
گلشیری به دریافت جوایز زیر نایل شد:
جایزه صلح اریش ماریا رمارک در سال ۱۳۷۸
جایزه لیلیان هلمت/همت در سال ۱۳۷۶
کتابهای هوشنگ گلشیری در شرکت کتاب
موجود است.
 1387خورشیدی ( 2007میالدی)
درگذشت نادر ابراهیمی ،نویسنده ،تصویرگر و
سینماگر ایرانی در سن  73سالگی(زادروز14:
فروردین  )1315در بیمارستانی در تهران .از آثار
او« :بار ديگر ،شهری که دوست میداشتم»« ،يک
عاشقانه ی آرام»« ،بر جادههای آبی سرخ» و
آتش بدون دود

چهارشنبه  17خرداد 7/جون

 1284خورشیدی ( 1905میالدی)
انتشار نخستین روزنام ه «اختر» در استانبول به
مدیریت آقامحمدطاهر تبریزی
 1333خورشیدی ( 1954میالدی)
زادروز محمدجعفر پوینده ،مترجم ،در یزد
وی در اشکذر یزد در خانوادهای فقیر متولد شد.
در شش سالگی به دبستان رفت و از ده سالگی
مشغول به کار شد .در سال  ۱۳۴۹دیپلم گرفت و
در همان سال در رشته حقوق قضایی در دانشگاه
تهران پذیرفته شد .فعالیت سیاسی را از دوران
دانشجویی در تهران آغاز کرد و از سال ۱۳۵۳
هنگامی که برای ادامه تحصیل در دانشگاه سوربن
به فرانسه رفت در خارج از کشور ادامه داد .در
سال  ۱۳۵۶مدرک فوق لیسانس جامعهشناسی را
از این دانشگاه دریافت کرد و در شهریور ۱۳۵۷
در بحبوحه انقالب به کشورش بازگشت.
پوینده پس از انقالب وقت خود را وقف ترجمه
آثار مختلف فلسفی و ادبی کرد و کتابهای

بسیاری را از زبان فرانسه به فارسی برگرداند که
برخی از آنها هنوز منتشر نشدهاند.
وی عاقبت قربانی ترورهای سیاسیای شد که
عوامل وزارت اطالعات جمهوری اسالمی در
سالهای پایانی دهه هفتاد خورشیدی انجام دادند
و بعدها بهعنوان یک رسوایی امنیتی مطرح و به
قتلهای زنجیرهای معروف شد.
آثار ادبی ،فلسفی و اجتماعی که در طی عمر
کوتاهش ترجمه نمود بالغ بر  ۳۶اثر است.
 1338خورشیدی ( 1959میالدی)
نصب مجسم ه فردوسی در میدان فردوسی
تهران.
 1339خورشیدی ( 1960میالدی)
درگذشت رباب ه الهی نخستین زن ناشر ایرانی
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشت فرزانه نوایی ،چنگنواز برجسته
ایرانی در اثر بیماری سرطان در چهل و هشت
سالگی در شهر برگنز (اتریش)

پنجشنبه  18خرداد 8/جون

 1299خورشیدی (1920میالدی)
اعالم حكومت موقتی انقالبی در گیالن توسط
میرزاكوچك خان جنگلی
 1328خورشیدی ( 1949میالدی)
زادروز كامبیز روشنروان ،آهنگساز و نوازنده
 1365خورشیدی ( 1986میالدی)
درگذشت ذبیح اهلل حکیمالهی معروف به
ذبیحاهلل منصوری روزنامهنگار و مترجم ایرانی.
آثار ترجمه وی به دلیل اقتباس از منابع دیگر و
تغییر و افزایش متن اثر (در قیاس با متن زبان
اصلی) مشهور است .برخی از آثار او عبارتند
از :غرش طوفان (۷جلد) ( - )۱۳۳۶الکساندر
دوما (پدر) ،قبل از طوفان (۸جلد)  -الکساندر
دوما (پدر)( ،مجموعهای از  ۳كتاب ملكه مارگو،
مادام مونسورو و پاسداران ۴۵گانه) ،سه تفنگدار
(۱۰جلد) ( - )۱۳۳۶الکساندر دوما (پدر) ،شاه
جنگ ایرانیان در چالدران و یونان (جون بارک
واشتن فنو)  ،۱۳۴۳ -عشاق نامدار (۳جلد)
( ،- )۱۳۴۶خواجه تاجدار ( - )۱۳۴۷ژان گور،
امام حسین و ایران ( - )۱۳۵۱کورت فریشلر،
مغز متفکر جهان شیعه «امام صادق» (،)۱۳۵۴
سقوط قسطنطنیه ( - )۱۳۵۹میکا والتاری،
خداوند الموت (حسن صباح) ( - )۱۳۵۹پل
آمیر ،مالصدرا ( - )۱۳۶۱هانری کربن ،عارف
دیهیم دار ( - )۱۳۶۲جیمز داون ،غزالی در بغداد
( - )۱۳۶۳ادوارد توماس ،جراح دیوانه (- )۱۳۶۴
ژارگن توروالد ،سرزمین جاوید (۴جلد) ()۱۳۷۰
 رومن گیرشمن ،زندگی خصوصی کاترین کبیر( - )1372جرج پی .کوچ ،سینوهه پزشک فرعون
(۲جلد)
اکثریت کتابهای ترجمه شده ذبیحاهلل
منصوری در شرکت کتاب موجود است
 1375خورشیدی (1996میالدی)
درگذشت غالمحسین نقشینه ،بازیگر تئاتر
(معروفترین نقش او داییجان در سریال دایی
جان ناپلئون) ،سینما و تلویزیون (تولد 1278
خورشیدی)
سریال دایی جان ناپلئون در شرکت کتاب
موجود است

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر :شورای نگهبان گفت ،نتیجه انتخابات را تایید میکنیم ولی به تخلفات
رسیدگیقضاییشود.
شهروند ایرانشهر که درباره معنی تخلفات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری
اسالمی ایران تحقیق و تفحص میکرد ،به این نتایج رسید:
تخلف کاندیداها :
ریختن پته همدیگه روی آب در مناظرات تلویزیونی؛ آخه وقتی همه دارن میدزدن
و میچاپن ،به قول رهبری نباس حرفایی زد که در شان ملت نباشه بلکه فقط در شان
خودشونباشه.
تخلفرییسجمهورفعلی:
یکی نیست به این عمو بگه آخه تو که خودت اول انقالب معتقد بودی مخالفا رو
باید بیارن وسط میدون شهر اعدام کنن واسه چی از اون ابرام رییسی برای اعدامهای دهه
شصت ایراد میگیری؟
تخلفرقیبرییسجمهورفعلی:
آخه مرد ناحسابی تو که پدر زنت (علمالهدی امام جمعه مشهد و پدر جمیله علمالهدی)
همه مردم مشهد رو بهخاطر رفتن به کنسرتای موسیقی تهدید به اخراج از مشهد میکنه،
واسه چی رفتی با امیرتتلو بیعت کردی؟
تخلف وزارت کشور:
واسه چی تعرفه انتخاباتی برای دهات و روستاها کم فرستادین یا اصن نفرستادین؟ فکر
نکردین جمعیت کمتر از بیست درصدی روستاهای ایران میخواستن به رییسی رای بدن
و االن آقا ابرام ناراحته که چند هزارتا رای کمتر آورده؟
تخلفشوراینگهبان:
ی و شرکا چرا انتخابات رو باطل اعالم نکردین؟ مگه ندیدین مثه سال  88آقای
جنت 

رییسی  24میلیون رای آورد و همش پونزده شونزده میلیون شمردن؟ واسه چی این
اصالحطلبای وطنفروش ملحد کافر بیدین و ایمون الییک فالن فالن شده رو تایید
کردین؟
تخلفرهبر:
آقا شما دیگه چرا؟ چطور سال  88تقلب نشده بود و اونقدر کشت و کشتار و بگیر بگیر
و فتنه متنه راهانداختین ولی  96با این همه تخلف گسترده برخورد نکردین؟
***
خالصه کالم اینکه تخلفات آنقدر گسترده بوده که حاال حاج آقا الریجانی وارد عمل
میشه و با حکم قوه قضاییه حال یه سری از طرفدارای پیروز انتخابات رو میگیره .البته
معنی اصلی تخلف انتخاباتی یعنی اینکه وقتی کاندیدای مورد نظرت رای نیاورد با منت و
گفتن اینکه رقیبت تخلف گسترده داشته ولی ما مثه اصحاب فتنه جرزن نیستیم ،انتخابات
رو تایید کنی!
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نقد و نظر:

به مناسبت 14خرداد ،بیست و هشتمین سالمرگ روح اهلل خمینی:

رهبر یک انقالب ،قدیس یا دروغگو؟!

دکتر مهدی آقازمانی  -جامعه شناس:

حدود پنج سال قبل و بر اساس ایدهای از بیژن خلیلی
برایماهنامهفرهنگیایرانشهرمقالهاینوشتمکهبازخوانی
آن در سالمرگ روح اهلل خمینی خالی از لطف نیست:
آنچه بر هیچکس پوشیده نیست ،پرونده سیاه جمهوری
اسالمی و رهبران آن در نقض مداوم حقوق انسانی
شهروندان ایرانی و نادیده گرفتن تعهدات بینالمللی یک
دولت مستقل در جامعه جهانی است .برای بسیاری از
کسانی که سالها پس از انقالب چشم به جهان گشودند به
رغم همه تبلیغات وسیع حکومتی درباره انقالب و دالیل
آن هنوز یک سوال جدی پابرجاست که چرا مردم ایران
در خالل زمستان  1357تصمیم گرفتند یک حکومت رو
به جلو را از قدرت ساقط کنند و به جمهوری اسالمی
تن بدهند تا برای دست کم چهار دهه تا حاال بنشینند و
حسرت روزهای خوب قبل از انقالب را بخورند؟!!
اما به راستی چرا یک ملت چنین فریفته یک رهبر
میشود؟ بیهیچ تردیدی در سرمای زمستان  57بخش
عمدهای از مردم ایران فکر میکردند نوه پیامبر به ایران
باز میگردد و آنها به قدیسی دل بسته بودند که رسانههای
جهانی از خالل مصاحبههایشان با آن پیرمرد ریش در
تبعید سپید کرده ارايه میداند .اما واقعیت خیلی زود
آشکار شد .فردای پیروزی انقالب در ایران قدیس
پاریسنشین به ضحاکی تمام عیار تبدیل گشت .مردی
که دروغهای بسیاری در پاریس گفته بود و رسانههای
جهانی هم بی هیچ مسئولیتپذیری در قبال آنچه جان و
سرنوشت و زندگی چند ده میلیون ایرانی را تباه میکرد
به انتشار دروغهای او پرداختند .حاال سالهاست که
جمهوری اسالمی میکوشد تا دروغهای روح اهلل خمینی
را حتی  20سال پس از مرگش پنهان نگاه دارد .برخی از
آنها به این قرارند:
خمینی در گفتگو با خبرنگاران به تاریخ  11آبان  57در
پاریس جمله معروفی دارد که به تیتر بسیاری از جراید
آن زمان تبدیل میشود« :بشر در اظهار نظر خودش آزاد
است».
این جمله اگرچه برای رسانههای غربی به معنی موافقت
رهبر مخالفان شاه با اصول آزادی بیان در منشور حقوق
بشر است اما در حقیقت نخستین حقی است که خمینی
پس از نشستن بر صندلی قدرت از مخالفان خود دریغ
میدارد .او کمتر از چند ماه پس از انقالب به اسم حراست
از اسالم بسیاری از آرای موجود در جامعه را غیر قابل
تحمل میخواند و اساسا فلسفه حکومتی جمهوری
اسالمی را ناسازگار با آزادی بیان پایه ریزی میکند.
با اینکه در  5آبان  57سرمست از هوای پاییزی حومه
پاریس در سخنرانی خود به صراحت اعالم کرده بود:
«اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است».
اما گویی بهار و تابستان  58در تهران به جد او را به این
نتیجه میرساند آزادی بیان فقط به درد همان اهالی فرانس
میخورده است و ایرانیها نیازی به نسخه او در فرانسه
ندارند.
خمینی در همان  11آبان در مصاحبه با پائزهسرا ایتالیایی
میگوید« :مطبوعات در نشر هم ه حقایق و واقعیات
آزادند» .این جمله ،خط برجسته مقاله این نویسنده
میشود .اما هنوز انقالب از اولین سال حیات خود عبور
نکردهاست که او روزنامهنگاران را متهم به خیانت به
اسالم میکند و روزنامهها را سنگر دشمن میخواند .در
شکستن قلم آنها از خود تردیدی نشان نمیدهد و به
سرعت عمر کوتاه آزادی مطبوعات در ایران که در آخرین
ماههای حکومت پهلوی توانستهاند چند صباحی آزادانه
بنویسند به محاقی تیره و تنگتر میافتند.
مطبوعات و آزادی بیان تنها مواردی نیست که خمینی
در مصاحبههای خود در پاریس به آزادی آنها توجه نشان
میدهد .بلکه او حتی در مقام یک رهبر مذهبی نسبت
به عقاید ملحدان ه هم انعطاف نشان داده و در مصاحبه
با روزنامه هلندی دی ولکرانت ،به تاریخ  7نوامبر 1978
میگوید« :در جمهوری اسالمی کمونیستها نیز در بیان
عقاید خود آزادند ».موضوعی که این روزنامه آنرا به شاه
بیت مصاحبه خود با خمینی تبدیل میکند .دیری نمیپاید
که روی صفحه اول روزنامههای عصر تهران -کیهان و
اطالعات  -هم به تیتر درشت تبدیل میشود .اگرچه در
حقیقت خمینی حتی در زمان انجام آن مصاحبه هم به
گفته خود باور نداشت .اما همین موضوع باعث میشود
تا بسیاری از مخالفان رژیم پهلوی از طیف چپ با دیدی
مثبت رهبر قدیسنمای پاریسنشین را مورد توجه قرار
دهند .اما عمر این پیوند نامتجانس که شاه فقید ایران آن
را با عنوان اتحاد منحوس سرخ و سیاه یاد میکرد آنقدر
کوتاه بود که به زودی سلول زندانهای پس از جمهوری از
اعضای همین گروههای چپ مملو میشود .کمونیستها
و چریکهای فدایی خلق از نخستین گروههای تسویه
شده از انقالب میشوند و خمینی قبل از هر کس دیگری
تاب تحمل آنها و عقاید ایشان را در صحنه سیاسی ایران
ندارد.
خمینی در  10آبان مصاحبهای با خبرنگار روزنامه
الکروا انجام میدهد و میگوید« :یکی از بنیانهای اسالم
آزادی است… بنیاد دیگر اسالم اصل استقالل ملی
است ».همین جمله اوست که کمتر از یک ماه بعد در
تهران بر سر زبانها میافتد و مردم از همه جا بی خبر
در راهپیماییهای خود شعار میدهند« :استقالل ،آزادی،
جمهوری اسالمی» اصلی که حتی تا سردر وزارت خارجه
رژیم اسالمی هم راه پیدا میکند اما سهم مردمی که برای

سر دادن این شعار به خیابانها آمدهاند از آن نه استقالل
است و نه آزادی ،آنها حتی از همان ابتدا هم با مداخله
نهادی مانند شوارای نگهبان و نظارتهای فرا قانونی آن
در چهارچوب یک قانون اساسی غیر دموکراتیک معنی
جمهوری را هم نمیفهمند و به زودی ایرانی را در مقابل
خود دارند که برای لمس آزادی راهی جز جالی وطن
در پیش ندارند .اگرچه خمینی در مصاحبه با خبرنگار
تلویزیون تایمز انگلیس در  16آذر  57حکومت پیش
روی مردم ایران را چنین توصیف کرده است« :حکومت
اسالمی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی است».
رویایی که هرگز محقق نشد اما ایرانیان بسیاری را آواره
کرد.
خمینی اما دروغهای دیگری را هم به رسانههای جهانی
تحویل میدهد به این نمونه که او در مصاحبه با راديو
و تلويزيون اتريش ،به تاریخ  10آبان  ،1357مدعی آن
میشود نگاه کنید« :دولت اسالمی يک دولت دموکراتيک
به معنای واقعی است و اما من هيچ فعاليت در داخل
دولت ندارم و به همين نحو که االن هستم ،وقتی دولت
اسالمی تشکيل شود ،نقش هدايت را دارم ».اما علی
الرغم این مدعا به زودی قانون اساسی جمهوری اسالمی
خمینی را رهبر کشور و ولی فقیه قلمداد کرده و او را به
همه امور زندگی مردم و حکومت بر آن مسلط میکند.
خمینی به آرامی و در سکوت نظاره گر تصویب این
قانون اساسی است در حالی که صدای خفیف مخالفان
از استبدادی بودن این روش به گوش میرسد .موافقان
سلطانیسم اسالمی ،سکوت خمینی را دلیلی بر صحت
رویه خود معرفی میکنند و توده مردم هم که هنوز باور
ندارند قدیس از پاریس برگشته ،ضحاکی دو چهره است
دلیلی در مخالفت با آن نمیجویند .اگرچه به زودی خود
خمینی نیز به دفعات ولی فقیه را نماینده خدا و در مقابل
طاغوت! معرفی میکند.
خمینی در پاریس به دفعات از نظام جمهوری و ارائه
سیمایی مترقی از اسالم لب به سخن میگشاید به عنوان
نمونه در مصاحبه با خبرنگار تلویزیون آلمان ،به تاریخ16
دی 57میگوید« :اسالم یک دین مترقی و دموکراسی به
معنای واقعی است ».و یا در مصاحبه با تلویزیون ایتالیا،
در 23دی همان سال مدعی میشود«:حکومت ،جمهوری
است مثل سایر جمهوریها و احکام اسالم هم احکام
مترقی و مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته و باهمه مظاهر
تمدن موافق ».و یا در مصاحبه معروف خود با لوموند،
در تاریخ 22آبان چنین عنوان میکند که« :شکل حکومت
جمهوری است .جمهوری به همان معنا که در همه جا
جمهوری است .جمهوری اسالمی ،جمهوری است مثل
همه جمهوریها ».اما به زودی و زمانی که نخستین رئیس
جمهور بر اساس رای مردم راهی بیمارستان قلب میشود،
او جمهوری اسالمی را با دیگر نظامهای جمهوری در
جهان متمایز میکند و نه رای مردم در انتخاب رئیس
جمهور که تنفیذ رهبر را منشاء مشروعیت دولت او عنوان
میکند .جمهوری اسالمی بر اخالف ادعای نخستین رهبر
آن در پاریس آنچنان که نقل قول کردیم نه تنها مشابه باقی
نظامهای جمهوری در جهان نیست که به دالیل گوناگون
از نقص در قانون اساسی گرفته تا چربش قواعد و قوانین
اسالمی بر اصول دموکراسی خواهانه آن ملقمهای میشود
که کمتر کسی آن را به عنوان یک دموکراسی قابل قبول به
رسمیتمیشناسد.
رویا پردازیهای روزنامهها و رسانههای بین المللی
از قدیس نوظهور پاریس به همین جا ختم نمیشود و
تلويزيون آلمانی زبان سوئيس از خمینی نقل قول میکند
که« :رژيم ايران به يک نظام دمکراسیای تبديل خواهد
شد که موجب ثبات منطقه میگردد ».اگرچه مرور زمان
نشان میدهد دستاورد چنین ادعایی برای ایران و منطقه
در دهه اول انقالب یک جنگ هشت ساله است و در
دهه دوم حمایت همه جانبه از گروههای تروریستی مانند
حزب اهلل لبنان و در دهه سوم برنامه مناقشه انگیز هستهای
که محوریت آن بر محو کشور اسرائیل از نقشه جغرافیای
جهان و در سالهای اخیر بر پایه جنگ نیانتی در زمین
همسایه استوار است.
خمینی در دوران حضورش در پاریس به روایت
رسانههای بین المللی جلوهای از خود به تصویر میکشد
که بیشتر شبیه گاندی در هند است به عنوان نمونه در
مصاحبه با رويترز ،به تاریخ  14آبان  57میگوید«:علما
خود حكومت نخواهند كرد .آنان ناظر و هادی مجريان
امور ميباشند .اين حكومت در همهمراتب خود متكی
به آرای مردم و تحت نظارت و ارزيابی و انتقاد عمومی
خواهد بود ».و یا در گفتگو با مجل ه اُشترن 26 ،دی
مدعیست« :من نميخواهم رياست دولت را داشته باشم.
طرز حكومت ،حكومت جمهوری است و تكيه بر آرای
ملت ».و این نمونه جالب که لوژورنال منطقه آلپ فرانسه
در تاریخ  7آذر  1357از او نقل میکند« :مردم هستند
که بايد افراد کاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب کنند
وليکن من شخص ًا نمیتوانم در اين تشکيالت مسئوليت
خاصی را بپذيرم ودر عين حال هميشه در کنار مردم ناظر
بر اوضاع هستم و وظيفه ارشادی خود را انجام میدهم».
علی الرغم همه این ادعاها در تهران سرنوشت دیگری
رقم میخورد .گاندیایرانیپاریس در تهران رنگ عوض
میکند و تمام قد خود را وارد مناسبات حکومتی کرده
و کمتر مسئلهای است که نتوان رد پای روح اهلل خمینی
را در آن پیدا نکرد .از مداخله در تعیین سرنوشت کشور
و اینکه مردم را به شرکت در انتخابات و رای دادن به
جمهوری اسالمی تشویق ،ترغیب و ارعاب کند تا امضا

کردن حکمی که به کشتارهای  67منجر میشود .از اداره
جنگی هشت ساله که بیلیونها دالر خسارت مادی و
معنوی به ایران وارد میکند تا فتوای قتل سلمان رشدی
که مناسبات بین المللی دولت را با مانع روبرو میسازد .از
اشغال سفارت آمریکا تا اجرای احکام واپسگرایانه منطبق
بر شریعت در دادگاههای ایران .همه و همه دستاوردهای
ده ساله حکومت مردی است که نمیخواست هیچ نقشی
در حکومت داشته باشد.
با این حال همچنان زوایای جالب دیگری نیز از
اختالف بین آنچه حقیقت وجود خمینی است و آنچه
رسانههای جهان از او در پاریس مخابره کردهاند وجود
دارد .او در مصاحبهای جنجالی با رویترز ،در ۴آبان57
مدعیست« :حکومت اسالمی ما اساس کار خود را بر
بحث و مبارزه با هر نوع سانسور میگذارد ».و یا همان
روز در مصاحبه دیگری با راسلگر ،میگوید« :حكومت
اسالمی بر حقوق بشر و مالحظ ه آن است .هيچ سازمانی
و حكومتی بهاندازه اسالم مالحظ ه حقوق بشر را نكرده
است .آزادی و دموكراسی بهتمام معنا در حكومت
اسالمی است ،شخص اول حكومت اسالمی با آخرين
فرد مساوي است در امور».
جهانیانی که این گفتگوها را خوانده بودند با به قدرت
رسیدن خمینی در تهران بیش از پیش شگفت زده
شدند چرا بارها و بارها خبر اعدامهای انقالبی ،مصادره
اموال مردم به بهانه وابستگی به رژیم سابق و یا داشتن
ثروت ،اعدام کوشندگان اقتصادی و چهرههای موفق
اقلیتهای مذهبی که اتفاقا در خدمت رسانی به جامعه
و تولید و توسعه صنعتی و تجاری ایران کوشا بودند مانند
حاج حبیب القانیان ،دستگیری ،فرار و تبعید بسیاری از
روزنامهنگاران ،مجریان و برنامه سازان رادیو تلویزیون
ملی ایران که حکومت انقالبی بر اساس فتوای رهبر
زاهدش! آنها را مفسد ،مطرب ،وابسته به دربار ،عیاش و...
لقب داده بود در صدر اخبار رسیده از ایران قرار میگرفت
ایرانی که رهبری قدیس مسلک در آن اینک به قدرت
رسیده بود.
رهبری که روزنامه فيگارو در  22مهر  ،57از قول او
نوشته بود«:ما وقتی از اسالم صحبت ميكنيم به معنی
پشت كردن به ترقی و پيشرفت نيست .ما قبل از هر چيز
فكر ميكنيم كه فشار و اختناق وسيلهی پيشرفت نيست».
و یا خبرگزاری فرانسه به تاریخ 13آبان  57این جمله را
از او روی خط تلکس خود فرستاد که« :دولت استبدادی
را نمیتوان حکومت اسالمی خواند… رژیم اسالمی با
استبداد جمع نمیشود».
اما همین رهبر درست از اسالم ،چوبدستی ساخت که
با آن بتواند سایر رقبای سیاسی را از میدان به در کند و
در این راه از تنها چیزی که واهمه نداشت تناقضهای
آشکاری بود که بین گفتهها و ادعاهایش و وجود داشت و
هر روز بیش از دیروز نمایان میشد .او تنها راه پیشرفت و
بسط حکومت و ایدئولوژی خود را از راه فشار و اختناق
جستجو میکرد و شاید حتی بهاندازه لحظهای هم در این
راه تردید نکرد.
یکی دیگر از وجوه دروغپردازی قدیس پاریس موضوع
اقلیتهای مذهبی است .مسئلهای که بی هیچ تردیدی به
تشت رسوایی جمهوری اسالمی در همه سی و هشت
سال گذشته مبدل شدهاست .خمینی اظهار نظرهای قابل
توجهی در پاریس در این زمینه میکند .او به اشپیگل در
تاریخ 16آبان  57میگوید«:اقلیتهای مذهبی به بهترین
وجه از تمام حقوق خود برخوردار خواهند بود ».و یا
در مصاحبهای با القومی العربی،فقط چند روز پس از آن
میگوید« :تمام اقلیتهای مذهبی در ایران برای اجرای
آداب دینی و اجتماعی خود آزادند ».خمینی که از سالها
قبل نشان داده است با اسرائیل زاویه دارد در سخنرانی 1
دی  57خود در نوفللوشاتو اینگونه ظاهر سازی میکند
که« :از یهودیانی که به اسرائیل رفتهاند دعوت میکنیم به
وطن خود بازگردند .با آنها کمال خوشرفتاری خواهد
شد ».در حالی که رهبر شیعی مذهب انقالب ایران
میان زبان و قلبش در بیان این گفتارهای جهانی پسند
فاصلهای جدی دارد .خمینی خیلی زود نشان میدهد که
درباره اقلیتهای مذهبی صادق نبوده است و برخورد
او و عناصر حکومتش با گروههای مختلف اقلیتهای
مذهبی تااندازهای وحشتناک و پرونده جمهوری اسالمی
در این زمینه بهاندازهای سیاه است که نیازی به توضیح در
خصوص آن دیده نمیشود.
حال سوال اینجاست که رسانههای بین المللی از تبلیغ
دیدگاههای خمینی که سراسر دروغ و ریاکاری بود چه
هدفی را دنبال میکردند .شاید نتوان از همه کارنامه
حکومت پهلوی دفاع کرد اما هر عقل سلیم و وجدان
منصفی این نکته را به روشنی تایید میکند که وضع مردم
ایران پیش از انقالب  1357به مراتب بهتر از این چیزی
است که امروزه در ایران جریان دارد.
همین تفاوت آشکار و مرور رخدادهاست که برای
نسل امروز که شاهد حسرت هر روزه پدران و مادران
خود از یادآوری دوران پیش از انقالب است این سوال را
مطرح میکند که چرا یک ملت باید تا ایناندازه بیتوجه
به هشدار معدود روشنفکران آیندهنگر و در پس تبلیغات
مسموم رسانههای خاص که از اعتماد عمومی جامعه
جهانی به نوعی زشت سوء استفاده کردند خود را به
منجالبی در افکنند که هنوز پس از سه دهه افق روشنی
برای خالصی از آن در دیدرس نیست .آیا به راستی
انقالب زمستان  1979نتیجه بی مسئولیتی رسانهها درباره
سرنوشت یک ملت نیست؟

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
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روی میز تحریریه:

آن غم که در ذاکره غبار گرفته ایرانی است

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

غم در همه جای دنیا هست اما در میان این همه
انواع غم ،غم شرقی ،سوزَش و دوامش بیشتر است.
غم شرقی غم دیوارهای سیمانی ،غم آن شکلهای
واژگون بر طاقهای هراسناک سبک گوتیک
مغرب زمین نیست ،غم چراغهای نئون و سرگیجه
آسمانخراش ،خیابانهای مدرن و آدمهای انبوه و
همد ِل نداشته ،نیست.
غم شرقی ،حتما حتما یک سرش در آن سوی دیگر
ِ
سوی مبهم و معماگونه.
است .در «دیگر سو» .در
ِ
سوی رازآلود .در سوی منتزع و مجرد .سوی
در
نامکشوف ،در سوی مکاشفه و شهود .در همان سویی
که بودا آن تبسم سرد را بر آن میاندازد و چشمان
گرم را بر آن میبندد .از این غم سوزناکتر ،غم ایرانی
است .در دل غم شرقی ،غم ایرانی اما چیزی جدای
از انواع غم است.
غم فالت ایران ،از همه غمهای شرقی ،ابری و
سربیتر است .غم ایرانی غمناکترین غم دنیاست
غمی که غرب و شرق را در خود دارد و تازه چیزی
را نیز به هر دویشان آمیخته .غم فالت ایران غم زنده
و تازه بودن هزار هزار سال خاطره و تصویر است.
غم تیسفون.
غم گندی شاپور.
غم نیشابور که مغوالن بر مزارعش خونابه بستند.
غم آن دو دیناری است که مغولی مظنه فروش اسیر
ناشناس خود کرد و چون کسی بدین بهایش نستاند
«عطار» را گردن زد.
غم ایرانی غم آن مشتی رند است که زر گرفتند
و حسنک را به جرم قرمطی شدن(وابستگی به فرقه
اسماعیلیه) ،سنگ زدند.
غم ایرانی غم حبسیات مسعود سعد است.
غم آن پریچهره که خیام در انحنای کوزه شکسته
دید.
غم ایرانی ،غم «انسان معلق»ی است که ابن سینا از
آن سخن گفت و به قلمش آورد و این همه کتابت را
سوزاندند تا وی «نیارستی که دوباره شق العصا» کند.
غم ایرانی غم «کی شود این روان من ساکن ...این
چنین ساکن روان که منم» است.
غم ایرانی؛ غم «فراق یار» است که پیش دیگری
«کاه برگی» بیش نیست و بر دل ایرانی «کوه الوند»
است.
غم ایرانی؛ غم «نفثه المصدور»(کتابت شهابالدین

زیدری نسوی به انشای مزین) است ،غم آن «فتنه که
سر برداشت و هزاران سر ،برداشت!».
غم ایرانی؛ غم «پشمینه پوش تندخو»یی است که از
«عشق» بویی نبرده.
غم ایرانی غم شاه شیخ امير مبارزالدين است که هم
شاهی میکرد و هم شیخی ،شراب خانگی را ترس
محتسب میزد و بین دو وعده گردن زدن ،نماز شکر
میخواند.
غم ایرانی غم کله منارههای کرمان و میل کشیدنهای
شیراز است.
غم ایرانی ،غم آن شاه شیعه صفوی است که وقتی
آمرد میخواست ،مالباشی مجوز میداد و لعابچی
لعاب میانداخت.
غم ایرانی ،غم شاه سلطان حسینی است که این
اواخر میل به خر سواری میکرد ،غم ایرانی ،غم آن
سرداری است که رفت تا شورش اشرف افغان را
سرکوب کند و در میانه راه شنید که سلطان پسرش را
اخته کرده و از همانجا راه به دیگر سو کج کرد .غ ِم
اصفهان تاراج شده که برای ورود مادر اشرف افغان
که بر شتر نشسته بود و ترب میجوید -آذینشبستند!
غم ایرانی؛ غم سلطان دین پناهی است که زیر
سرسره شاهی به انتظار مینشست ،غم حاج مالهادی
سبزواری که نتوانست فوتوغراف را نظم فلسفی دهد!
و غم آن دیگری که نتوانست حکم ُکر بدهد به آب
روان از دوش حمام!
غم ایرانی غم صوراسرافیل و ملک المتکلمین
درباغشاه است.
غم ایرانی غم «یادآر زشمع مرده یادآر» است.
غم ایرانی غم دروازههای تمدن است که کریستین
دیور طراحیاش کرد و خلخالی تخریباش.
غم ایرانی غم صد سال خون و عرق ریختن برای
آن آزادی ای است که در آن کسی از «انسان» سخن
نگفت.
غم ایرانی غم مسلمانی است که دیروز شالقش

زدند تا مسلمان شود و امروز شالقش میزنند تا به
کفر خود اعتراف کند!
ایرانی این همه غم در ذاکره غبار گرفته خود دارد اما
آنچه غم ایرانی را غمناکترین غم دنیا کرده است ،این
نیست که فیالمثل یک ایرانی صبح که از خواب بیدار
میشود این همه غم را به یاد بیاورد و بگوید« :من
سردم است و انگار هیچ وقت گرم نخواهم شد» یا
بفهمد «این آغاز ویرانی است»؛ غم ایرانی غمناکترین
غمهاست چون ایرانی هیچکدام از این غمها را که در
رگ و پیاش بافته شده است ،به یاد ندارد.
ایرانی آن غمگنانه آدمیزادی است که عقبه غم خود
و تبار غمگینی خود را نمیشناسد .ایرانی این همه
غم را از یاد برده .ایرانی این همه غم را فقط بر دوش
میکشد.
غم ایرانی غمناکترین غم هاست ،غم ایرانی غمی
نیست که دیازپام و فلوکستین آراماش کند .غم ایرانی؛
ذات غم است چون یک ایرانی بی آنکه بداند ،با آن
سلولها با آن اتمها که شاید باز تولید تن حالج یا
حسنک وزیر یا منصور و قرهالعین است ،از خواب
بلند و با صدای دینگ دینگ پیام تلگرامیاش که
بازهم نکبتی دیگر را به نظم کشیده است ،بیدار
میشود ،خمیازهای میکشد و چشمهایی را که انگار
خمار تراخم است ،باز میکند و مثل یک «گنگ
خواب دیده» که هیچ چیز را به خاطر نمیآورد،
زندگی را در تکرار آن همه حسنک که بر دار شد ،آن
همه خونابه که به مزارع باز شد و آن همه شاه شیخ
که میان دو وعده گردن زدن ،نماز شکر خواند ،آغاز
میکند و وقتی قرار است چیزی توییت کند بی آنکه
ِ
فراموش ُمسکر ،چطور مثل الکل
بداند یک تاریخ
در خونش جاری شده ،در فیسبوک مینویسد« :حالم
خوش نیست»
وبعد یکی از آن آدمکهایی را که شبیه یک آدم
عقیم یا مسلول فراموش شده است ،نشانه میرود و
در انتهای متن خود مینشاند تا هرکه میبیند ،بخواند:
«فیلینگ آزردگی!».

مهم نیست که چه میدانی؟
مهم این است که چه کسی میداند!
استیون اسلومان و فیلیپ فرنباخ:

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

بیشتر چیزها پیچیدهاند ،حتی چیزهایی که ساده به نظر
میرسند .اگر بگوییم که ماشینهای جدید یا کامپیوترها
یا سیستم کنترل پرواز هواپیماها امور پیچیدهای هستند،
تعجب نخواهید کرد اما مثال سیستم توالت چه؟
اگر در یک دقیقه بخواهید توضیح بدهید که بعد از
کشیدن سیفون چه اتفاقی میافتد ،آیا درباره اصولی
که این عملیات را هدایت میکند اطالعات دارید؟ این
مثالی از همان چیزهایی است که بیشتر مردم نمیدانند.
هیچکس بر همه امور حتی امور پیش پا افتاده تسلط
ندارد .حتی چیزهای ساده هم نیاز به دانش پیچیدهای
برای استفاده دارند .بیشتر مردم نمیدانند که مثال دستگاه
قهوه ساز چطور کار میکند یا چطور چسب دو تکه
کاغذ را به هم میچسباند؛ چه برسد به اینکه بدانند
مفهوم پیچیدهای مانند عشق چیست.
منظور این نیست که مردم نادانند .در واقع مردم بیشتر
از آنکه خودشان فکر میکنند نادانند .همه ما کم و بیش
از توهم فهمیدن رنج میکشیم؛ توهم اینکه فکر میکنیم
میدانیم چیزها چطور کار میکنند ،در حالی که درک و
دانشمان نسبت به آنها واقعا پایین است.
البته همه ما در آنچه که در آن تخصص داریم توانمندیم
و اطالعات زیادی درباره موضوع تخصصمان داریم.
اما درباره بیشتر موضوعات حتی اطالعاتی خیلی جزیی
هم نداریم و آنچه میدانیم تنها «احساس دانستن» است.
ما نیاز داریم به دانشی که در ذهن آدمهای دیگر است
دسترسی پیدا کنیم.
اما چطور میتوانیم بچرخیم و دانشمند به نظر برسیم،
در حالی که عمال چیزی بلد نیستیم؟
جوابش این است که ما با یک دروغ بزرگ زندگی
میکنیم .به خودمان میگوییم که میفهمیم در اطرافمان
چه میگذرد ،اینکه نظراتمان بر اساس دانشمان است
و اعمالمان بر اساس اعتقاداتی درست؛ هرچند که در
واقع اصال این طور نیست .ما پیچیدگیها را با توهم
فهمیدن برای خود آسان میکنیم.

اما انسان چگونه به این همه دستاورد علمی رسیده در
حالی که آدمها اینقدر نادانند؟
به نظر میرسد که ما انسانها در تقسیم کار شناختی
بسیار موفق بودهایم .اگر تنها مجبور به تکیه تنها بر
دانش محدود ذخیره شده در مغزمان بودیم و بر
امکاناتمان برای استدالل علمی تکیه میکردیم ،متفکران
به دردبخوری نبودیم .راز موفقیت ما این است که ما
جهانی زندگی میکنیم که که در آن دانش در اطرافمان
موجود است.
ما به دریایی از دانش دسترسی داریم که در مغز مردم
اطرافمان است .متخصصانی دور و برمان هستند که
میتوانیم با آنها تماس بگیریم و مثال بگویم که ماشین
ظرفشوییمان را تعمیر کنند .استادان و متفکرانی که
میتوانند اتفاقات و مسایل مختلف را برایمان توضیح
دهند .کتابهای فراوانی داریم و از همه مهمتر،
غنیترین منبع اطالعات که با یک کلیک در اختیارمان
است :اینترنت.
اما تقسیم اطالعات و دانش از آنچه به نظر میرسد
دشوارتر است .انسانها در پک پروژه مشخص ،مانند
ماشین عمل نمیکنند .بلکه با هم کار میکنند و از

حضور دیگران آگاهند و میدانند قرار است چه کاری
را به سرانجام برسانند .ما به هم توجه میکنیم و اهداف
خود را به اشتراک میگذاریم .در زبان علوم شناختی،
ما جهانی شدهایم .این نوعی همکاری است که در
حیوانات دیگران وجود ندارد .ما در واقع ذهن خود را
با دیگران به اشتراک میگذاریم :نوعی بازی.
ماهیت فکر ،جلب دانش است در هر کجا که آن را
میتوان یافت :در داخل و خارج مغزمان .اما ما در توهم
دانش زندگی میکنیم چون موفق به ترسیم یک خط
دقیق بین آنچه که در داخل و خارج سرمان میگذرد
نمیشویم .نمیتوانیم چنین تفکیکی ایجاد کنیم،
چون در واقع هیچ خط روشنی وجود ندارد .بنابراین
نمیدانیم که چه چیزی را نمیدانیم! آنچه نیاز داریم
توجه به این است که چه مقدار از دانش ما بستگی به
چیزها و افراد اطرافمان دارد .آنچه در سرمان میگذرد
فوقالعاده است ،اما در نهایت دانش ما به دانشی که در
ذهن دیگران است ،بستگی دارد.
استیون اسلومان و فیلیپ فرنباخ نویسندگان کتاب
«توهم دانش» هستند.
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روی میز تحریریه:

لشکر گرسنگان در ایران و طرح هالل احمر
برای افطار ۲۵۰هزار فلسطینی در غزه

همزمان با آغاز ماه رمضان طرح افطار  ۲۵۰هزار
فلسطینی در نوار غزه با حمایت هالل جمهوری
اسالمی آغاز شده است.
این لید خبری است که خبرگزاری رسمی
جمهوری اسالمی آن را مخابره کرده است.
به گزارش این خبرگزاری ،این طرح تا پایان ماه
رمضان ادامه خواهد داشت و بر اساس آن روزانه
هفت هزار و  ۵۰۰بسته افطاری در بین مردم غزه
توزیع خواهد شد.
این طرح از منطقه «الشجاعیه» غزه آغاز شده که
به گفته مقامات ایرانی در جریان جنگ سال ۲۰۱۴
اسراییل علیه غزه هدف قرار گرفت و تخریب
شد.در حقیقت این منطقه محل اختفای سکویهای
پرتاب راکت گروه حماس علیه شهروندان اسرائیل
بود.
پیشتر هم مقامات ایرانی گفته بودند به هر خانواده
فلسطینی که علیه مردم اسرائیل اقدامات به گفته
آنها شهادت طلبانه (حمالت تروریستی) انجام دهد
حقوق هفت هزار دالری پرداخت میکنند.
بسته افطاری ایران که هم اکنون غزه در حال پخش
بین فلسطینیان است ،شامل برنج ،گوشت ،مرغ،
ماهی ،خرما ،سبزیجات و نوشیدنی میشود که در
مقامات ایرانی مدعی هستند میان فقرا و مستمندان
و خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان و زندانیان
فلسطینی توزیع میشود.
حال آنکه در ایران گوشت خوراک گرانی است
و خانوادههای ایرانی زیادی حتی توان خریدن آن
را برای مصرف یک بار در ماه ندارند و جایگزین

آن سویا است .قیمت گوش قرمز در نقاط مختلف
متفاوت است ،اما به عنوان نمونه یک کیلو خورشتی
بیاستخوان گوسفند حدود  ۵۰هزار تومان است و
خورشتی گوساله  ۳۵هزار تومان .بعضی خانوادههای
بیبضاعت مجبورند برای تامین گوشت مصرفی
آخر وقت به قصابیها مراجعه کنند و ته مانده و
ضایعات گوشت را خریداری کنند.
مقامات جمهوری اسالمی به تازگی افشا کردهاند
که در سالهای اخیر این طرح از سوی هالل احمر
ایران در غزه اجرا شده است .وقتی عمق این فاجعه
خود نمایی میکند که بدانیم در شهرهای کوچک و
بزرگ ایران بسیاری از شهروندان هستند که برای
رفع گرسنگی مجبورند تکههای غذا را از درون
سطلهای زباله جسنجو کنند
کمک به  ۲۵۰هزار فلسطینی در حالی از سوی
رژیم ایران انجام میشود که  ۲۵مرداد  ۱۳۹۵علی
اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت ایران گزارش داد
که در حال حاضر  ۳۰درصد مردم ایران گرسنهاند
و تاکید کرد که این آمار را وزارت رفاه هم تائید
میکند.
به گفته این مقام مسوول ،نابرابریهای پنهان
در جامعه رو به افزایش است و فقر ،محرومیت
اجتماعی ،پایین بودن شاخصهای توسعه انسانی از
مسائل حاشیه نشینی است.
زمستان سال گذشته نیز کاوه زرگران ،رییس
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد
که به علت گرانی گوشت بسیاری از خانوادهها
توان خریدن آن را ندارند و طبق آمار سرانه مصرف

گوشت قرمز در خانوار شهری طی دهه گذشته با
 ۲۵درصد کاهش به  ۱۱.۴۳درصد رسیده است.
بررسیها نشان میدهد که میزان فروش
توزیعکنندگان گوشت قرمز در ایران طی چند سال
گذشته ،تا یک سوم کاهش یافته و این یعنی عمق
ناتوانی بخش اعظمی از شهروندان برای تامین
خوراکهای ضروی زندگی به دلیل فقر و ناتوانی
مالی.
روی دیگر سکه اما این است که رژیم ایران به
دالیل مختلف دینی و سیاسی ساالنه میلیونها دالر
صرف کمک به گروه خاصی از مردم فسطین میکند،
تا از آن بهره برداری سیاسی کند اما جالب اینجاست
که نتیجه معکوس بوده و آنها در نقطه مقابل منافع
رژیم و حتی مردم ایران موضعگیری میکنند.
عزاداری مردم فلسطین پس از اعدام صدام حسین
دیکتاتور عراق یکی از این نمونههاست.
دی ماه سال  ۱۳۹۵تیم فوتبال فلسطین به بهانههای
مختلف حتی دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال ایران
را که قرار بود در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود
لغو کرد.
در نمونهای دیگر گروه حماس اخیر به توافق
مرزی اعراب با اسرائیل واکنش مثبت نشان داده و
آنرا به رسمیت شناخته است.
یادآوری میشود که از هر چهار کودک زیر پنج
سال در ایران ،یکی بر اثر فقر و گرسنگی در معرض
مرگ قرار دارد و حداقل ۱۲درصد جمعیت ایران
زیر خط فقر به سر میبرند .از قدیم گفتهاند چراغی
که در خانه رواست ،بر مسجد حرام است.

افقي:
 -1كرم روده اي  -سهيم  -كاله محافظ
 -2ظاهر ساختمان  -كندن گور مرده  -تب نوبه
 -3مشايعت  -خط تلفن راه دور  -تراب
 -4ويتامين جدول  -سالله  -امروز تازي  -مخترع
تلگراف اوليه
 -5آرامگاه اموات اشكانيان  -خبر گزاري روسيه  -زنان
هستند به روایت تازی آن  -گوشت آذري
 -6گاز بيهوشي  -ميداني در تهران  -خوشه گندم وجو
 -7بيحال  -از القابی که مسلمانان به خدا دادهاند
 -8سنگ سبز قيمتي  -از شهرهاي تهران  -حرف تاسف
 پشيماني -9اثر آلكساندر دوما  -از تقسيمات كشوري
 -10فلز چهره  -لوله تنفسي  -بدبخت
 -11قورباغه درختي  -نبرد  -آشيانه مرغ  -پرنده اي با
پاهاي بلند
 -12خواهش  -كلرا  -نابينا  -همراه آشغال
 -13دورويي  -يارو  -پرده دري
 -14قاطرچي  -تفاله عسل  -مردم
 -15سردي  -چرم براق  -همان تیم است با آخر تکراری

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

عمودی:
 -1از جزاير خليج فارس  -پدر خاک را گویند
 -2مرطوب  -از هفت سينها  -كالنتر
 -3رفيق  -از رودهاي ايران  -پيمان آتیالنتیک شمالی
 -4كاريز  -پشت سر  -اثر پا

 -5گزيدن مار  -صورت  -لغزنده  -مرگ
 -6زمان خواب  -لنگه در  -يار مشهدي  -سرور
 -7حسادت  -ورم بناگوش  -خانم
 -8خبر گزاري دانشجويان  -از جزاير خليج فارس
 -9خجالتي  -اولين سبك ادبي  -كشور خوشبخت
 -10در امان  -راه فرار  -بي پرده  -او
 -11ضد عفوني كننده  -سرزمين بلقيس  -خوب در
گويش يزدي  -گمان
 -12دويار هم قد  -عروسك مدل لباس  -نيرو
 -13از انواع ماهي  -نام سه تن از شاهان هخامنشي  -زود
و فوري
 -14غم واندوه  -پسر خورشيد  -محروم
 -15از شهرهاي قزوين  -درد استخواني

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای دانش و هنر:

وسعتجنگلهایجهانبیشازارزیابیهایگذشتهاست

اساسنامهی  FAOبه ثبت رسید .این رقم همچنین حدود
 ۵هزار متر مربع از مساحت جنگلهایی را در برمیگیرد
که درختان آن ده درصد از زمین را پوشاندهاند».

نتایج یک تحقیق جدید نشان میدهند که از جمله
مساحت جنگلهای آفریقا ،هشت برابر ارزیابیهای
گذشته بوده است .این امر تاثیر تعیینکنندهای در روند
مبارزه با گرمایش زمین و کاهش تولید گازهای گلخانهای
و دیاکسیدکربن دارد.

که بر اساس محاسبهی جدید ،در حال حاضر مساحت
جنگلهای کویری یا خشک نزدیک به  ۱۰۷۹میلیون
هکتار را شامل میشود .این رقم  ۴۵درصد یعنی حدود
 ۴۶۷میلیون هکتار بیش از ارزیابیهای پیشین است.
گروه پژوهشی سازمان خواربار و کشاورزی ملل
متحد ( )FAOدر ماه می 2017اعالم کرد که مساحت
جنگلهای روی زمین گستردهتر از میزانی است که تا
کنون تصور میشد.
تازهترین بررسیهای این گروه که با کمک تصاویر
منتشرشده از سوی «گوگل ارث» تنظیم شده ،نشان
میدهند که مساحت جنگلهای کرهی زمین نزدیک به
 ۴۶۲۸میلیون هکتار است .این رقم با مساحت روسیه
برابری میکند و نزدیک به ده درصد بیش از وسعتی است
که پیش از آن ارزیابی شده بود.

بهطور کلی ،جنگل انواع گوناگون دارد :از جنگلهای
مناطق استوایی گرفته تا جنگلهایی که درختان آن در
آب و هوای مرطوب و مالیم مانند شرایط اقلیمی اروپای
مرکزی رشد میکنند یا جنگلهای خشک که بیشتر در
مناطق گرمسیر میرویند .پژوهش یادشده بیشتر جنگلهای
خشک را مورد بررسی قرار داده است.

مدیران گروه پژوهشی  FAOدر مقالهای که در مجلهی
تخصصی «ساینس» منتشر کردهاند ،دراین باره مینویسند

بنا به نوشت ه گروه یادشده ،تجزیه و تحلیل تصاویری
که «گوگل ارث» از این مناطق منتشر کرده ،بسیار دشوار
است .دلیل این امر ،وجود لکههای وسیع سایهدار در
میان جنگلهای باز و کمبود فضای قابلنفوذ به میان انبوه
ی است که در این مناطق رشد
درختان اقاقیا و اوکالیپتوس 
میکنند .به همین دلیل در سال  ۲۰۰۰گمان میرفت که
وسعت جنگلهای خشک بین  ۱۰۵و  ۵۴۲میلیون هکتار
است.

گروه پژوهش در این رابطه مینویسد« :بهاین ترتیب در
سال  ۲۰۱۵مساحتی نزدیک بر  ۱۰۷۹میلیون هکتار در
مناطق خشک ،به عنوان جنگل به معنای تعریف مندرج در

بر اساس نتایج جدید همچنین مساحت جنگلهای
آفریقا ،هشت برابر ارزیابیهای گذشته بوده است۱۵۱ :
میلیون هکتار در مقایسه با  ۱۸میلیون هکتار در گذشته.

بنا به نوشتهی پژوهشگران ،این نتایج بهطورکلی نشان
میدهند که مساحت کل جنگلهای خشک بهاندازهی
وسعت جنگلهای گرمسیری است که در سال ۲۰۰۰
نزدیک به  ۱۱۵۶میلیون هکتار تخمین زده شده بود.

جنگلهای خشک ،مناطق دریای مدیترانه ،جنوب
صحرا ،آفریقای جنوبی و هند مرکزی ،کناره سواحل
استرالیا ،بخش غربی آمریکای جنوبی و بخش شمالی نوار
جنگلهای برگسوزنی كانادا و روسیه را در برمیگیرد.
بهنظر کارشناسان ،اهمیت برآوردهای تازه تنها جنبه
آکادمیک ندارد و بر روند کاهش میزان دیاکسیدکربن در
هوا تاثیر تعیینکننده میگذارد .زیرا هر درخت به طور
میانگین میتواند  ۲تا  ۳درصد از میزان کربن هوا را جذب
کند .پژوهشگران شرکت کننده در تحقیق یاد شده اذعان
میکنند که یافتههای آنان نشانگر عدم شناخت درست ما
انسانها به رغم همه پیشرفتهای تکنولوژیک از زیستگاه
مشترکمان در شرایط کنونی است.
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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.

ایرانشهر

www.iranshahrnewsagency.com

www.iranshahrnewsagency.com

شما از چه طریق اخبار محلی و مهمترین رویدادهای
مربوط به جامعه ایرانی را دنبال میکنید؟

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

رویدادهای هفته:

از آدینه  2جون 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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سریال تلویزیونی جدید در آمریکا:
 CIAبه دنبال مهاجران ایرانی تبار

تعقیب و گریز ماموران سازمان اطالعات مرکزی آمریکا
 CIAبا مهاجران و پناهندگان ایرانی تبار در آمریکا موضوع
سریال تلویزیونی جدید  Snowfallیا «برفریزان» است که
پخش آن از پنجم جوالی  2017از شبکه تلویزیونی FX
آغاز خواهد شد.
این مجموعه نمایشی توسط «جان سینگلتن» پدیدآورنده
سریالهای تلویزیونی درام جنایی تهیه شده و داستان آن در
س آنجلس و در سال  1983اتفاق میافتد و نگاهی دارد به
ل 
اپیدمی مصرف کوکائین در آن زمان و تاثیرش بر فرهنگ
این کالنشهر.
به گزارش لسآنجلس تایمز ،آنچه تاکنون از داستان فیلم
به بیرون درز کرده ،این است که «کارتر هادسن»بازیگر
ک دانلد» یک مامور
اصلی سریال برفریزان در نقش «تدی م 
مبارزه با مواد مخدر سازمان اطالعات مرکزی آمریکا ،سی
ی ای ،است که در پوشش یک فروشنده کوکائین در شهر
آ
س آنجلس وارد یک ماجرای خطرناک و پیچیده مبارزه با
ل 

ک دانلد پیش از
قاچاقچیان مواد مخدر میشود اما افسر م 
ی تبار مظنون به
این ماموریت ،وظیفه ردیابی مهاجران ایران 
فعالیتهای خرابکارانه را داشته است.
کارتر هادسن در سریال برفریزان نخستین تجربه جدی
تلویزیونی اش را بر عهده گرفته و پیش از این در تئاتر
برادوی نیویورک به صورت حرف ه ای به بازیگری پرداخته
است.
الزم به یادآوری است در دهه  1980میالدی و پس از
شکل گیری نخستین هستههای متمرکز جامعه ایرانی در
لسآنجلس گروهی از ایرانیان در این شهر به باج گیری
از کسبه محلههای عمدتا ایرانی نشین و برخی مغازه داران
ایرانی به سبک التهای قدیم تهران مباردرت میکردند و
شبکهای از خالفکاریهای سازمان یافته خصوصا تهیه و
پخش ماده مخدر تریاک را نیز برپا کرده بودند.
این باندهای خالفکار در همان سالها و تا ابتدای دهه
 1990با مداخله پلیس به کلی از هم پاشیده شد.
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