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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:

جنگ پسته بین ایران و آمریکا
پایان ماه می:
طرح تحریمهای ایران در سنا
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همین شنبه و یکشنبه ،ششم و هفتم ماه می در وست وود  -پرژن اسکوئر:

شماهمبه«نمایشگاهکتابتهرانبدون
سانسور» دعوت دارید

گفتگویالعربیهبا
شاهزاده رضا پهلوی
استمرار برنامه میشل اوباما در
مدارسکالیفرنیا
کمبود ذخایر گاز مصرفی در
کالیفرنیا

محوطه اصلی شرکت کتاب در
بلوار وست وود (پرژن اسکوئر) با
تغییراتی که به مناسبت برپایی دو
توافق تاریخی در هالیوود:
روزه «نمایشگاه کتاب تهران بدون
سانسور» در آن صورت پذیرفته،
افزایشدستمزدنویسندگان
میزبان گروهی از نویسندگان ،اهالی
قلم ،روزنامهنگاران و چهرههای
شناخته شده فرهنگی جامعه ایرانیان
صدر نشینان دریافت اضافه
آمریکا است که مناسبت برپایی
کاری در لسآنجلس
این نمایشگاه در روزهای ششم و
هفتم ماه می به تناوب و در ساعات
مختلف میزبان عالقمندان به کتاب و
نگاهی عمقی به ترور مدیر
مخاطبان آثار فرهنگی هستند.
به گفته بیژن خلیلی مدیر و موسس
تلویزیونهای جم در ترکیه
شرکت کتاب برخی از نویسندگان
و پدیدآورندگان آثار در حاشیه این
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید
رویداد مهم فرهنگی با مخاطبان

خود دیدار خواهند داشت .آقای
خلیلی همچنین از برپایی بخشهای
مستقلی برای معرفی آثار ناشران
ایرانی مقیم اروپا در نمایشکاه کتاب
لسآنجلس در محوطه کتاب فروشی
شرکت کتاب خبر داد و افزود:
«در این نمایشگاه دو روزه ،امکان
دسترسی به آثار نویسندگان و ناشران
ایرانی مقیم اروپا از نزدیک برای
عالقمندان به آثار این عزیزان فراهم
آمده است .عالوه بر آن بسیاری از
عناوین کتابهای ممنوعه در ایران
که حکومت اسالمی به آنها اجازه
نشر و فروش نمیدهد نیز در این
نمایشگاه در دسترس عموم قرار
خواهد گرفت .کتبی انتقادی درباره
ادیان گوناگون ،کتاب خاطرات

برخی چهرهها و مقامات ایران
در قبل و بعد از انقالب و کتبی با
مضامین سیاسی و اجتماعی در این
طبقه بندی قرار دارند.
آقای خلیلی همچنین امکان
برقراری ارتباط بین نویسندگان
جوان و ناشران فارسی زبان در
خارج از ایران را از دیگر امتیازات
این نمایشگاه توصیف کرد و افزود
در سالهای اخیر نویسندگان جوانی
از ایران بیرون آمدهاند که آثار قابل
قبولی دارند و ما با افتخار از آنها
برای انتشار آثارشان به صورت چاپی
و آنالین دعوت به عمل میآوریم.
این نمایشگاه در روزهای  6و  7ماه
می از ساعت  12ظهر تا  8شب در
بلوار وستوود ،محله ایرانیان برپاست.

نتایج التاری گرین کارت آمریکا برای سال  2018اعالم شد

نتایج برنامه قرعه کشی روادید گونهگونی که به التاری
گرین کارت موسوم است ،برای سال  ،۲۰۱۸همزمان با نیم
روز سه شنبه دوم ماه می  2017به وقت محلی در شرق
امریکا اعالم شد.
شرکت کنندگان در این قرعه کشی میتوانند با مراجعه به
سایت رسمی التاری گرین کارت ،شماره تاییدیه خود را
وارد و وضعیت پرونده خود را مشاهده کنند .قرعهکشی
گرین کارت یکی از راههای مهاجرت به ایاالت متحده
آمریکا است که ثبت نام آن هر ساله در پاییز انجام میشود
و نتایج آن سال بعد اعالم میشود .در قرعه کشی حاضر،
متقاضیان فرم ثبت نام خود را در نوامبرسال گذشته ارسال
کردند.
وزارت خارجه آمریکا در راهنمای فارسی خود میگوید:
«چنانچه شماره تاییدیه تان را در اختیار
ندارید ،در قسمت بررسی پرونده روی گزینه
 forgot confirmation numberکلیک کنید و با
وارد کردن برخی اطالعات شخصی دیگر که در زمان ثبت
نام از آنها استفاده کرده اید ،می توانید شماره تاییدیه تان را
بازیابید».
وزارت خارجه تاکید میکند:
«هرگز ایمیلی مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش
در قرعه کشی به افراد نمیفرستد و از کسی

نمیخواهد توسط پست یا سرویسهایی مانند
 Western Unionپول ارسال کنند».
این بیانیه تاکید می کند که هرگونه ایمیل یا مکاتبهای از
این دست «جعلی و با هدف کالهبرداری» است و تنها
محل موثق برای دریافت وضعیت پرونده ،وبسایت رسمی
قرعه کشی است.
شایان ذکر است سیاستهای مهاجرتی رییس جمهور
ترامپ بر این دوره از التاری گرین کارت تاثیر نداشته

و ایرانیان برنده التاری میتوانند بر اساس راهنمای
وزارتخارجه برای انجام سایر مراحل به سفارتخانههای این
کشور مراجعه کنند.
در میان این متقاضیان دوره گذشته التاری گرین کارت،
حدود  ۵۰۰هزار ایرانی حضور داشتند که پنج هزار نفر از
آنها برنده قرعه کشی برای دریافت گرین کارت شدند .این
در حالی است که تعداد متقاضیان از ایران در سال ۲۰۰۷
میالدی تنها  ۱۵۰هزار نفر بوده است.

2

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و دوم -شماره  - 65آدینه  5می 2017

تصویر هفته		 :

اثر :ژاک فراست

به پاسداشت شصت وششمین سالگرد تولد هنرمند محبوب:

گوگوش

گوگوش زاده  15اردیبهشت  ۱۳۲۹خورشیدی در تهران ،از محبوبترین

خوانندگان تاریخ موسیقی ایران به شمار میآید .او ساکن لسآنجلس است.

در کانون خبر:
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جنگ پسته بین ایران و آمریکا

موضوع تعرفه جدید گمرکی برای واردات پسته
جدیدترین مورد نزاع بین جمهوری اسالمی ایران و
ایاالت متحده آمریکاست .پس از مشکالت متعدد بین
دو کشور مانند سیاستهای هستهای ،آزمایشهای
موشکی ،حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر ،اکنون
مشکل جدیدی به نام تعرفه گمرکی برای واردات پسته
از ایران صحنه برخورد بین جمهوری اسالمی و ایاالت
متحده شده است.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
به گزارش وبگاه خبری ساکرامنتو بی ،تولیدکنندگان
پسته در کالیفرنیا بهعنوان بزرگترین عرضهکنندگان این
محصول در ایاالت متحده در حال البی سنگینی هستند
تا تعرفه گمرکی  241درصدی بر روی پسته وارداتی از
ایران که از اواسط دهه  1980گذاشته شد ،حفظ شود.
در مقابل بازرگانان پسته ایرانی نیز امیدوارند تا با بازنگری
مقامات فدرال بر این تعرفه سنگین گمرکی ،محصول
پسته ایرانی را با قیمت ارزانتری وارد و توزیع کنند.
«حسین دنیس کتابی» مدیر شرکت «آرمان پگاه» که یکی
از واردکنندگان عمده پسته ایران به آمریکاست میگوید:
«رقابت سالم خوب است .االن دیگر سال  1985نیست».
اشاره آقای کتابی به زمانی است که در سال  1985در
اوج سیل واردات پسته ایران به بازار آمریکا با تصمیم

مقامات فدرال ،پسته ایرانی تحریم و واردات آن متوقف
شد؛ در آن وقت فقط  47000جریب از زمینهای آمریکا
زیر کشت پسته قرار داشت که بیشتر آن هم در دره «سن
یواکیم» کالیفرنیا بود .پس از ممنوعیت علیه ورود پسته
ایران به آمریکا ،صنعت تولید آن در ایاالت متحده و
بویژه کالیفرنیا شکوفا شد و فقط مساحت زمینهای زیر
کشت پسته در کالیفرنیا به  232655جریب رسید .در
حد فاصل سالهای  2014تا  2015میزان تولید پسته در
آمریکا از مرز  512میلیون پوند گذشت.
کمیسیون بازرگانی و اتحادیه تولیدکنندگان پسته ایالت
کالیفرنیا معتقدند که صنعت پسته در اینجا به ایجاد
مشاغل گوناگون کمک کرده و اشتغالزایی گستردهای
برای مردم کالیفرنیا داشته است و باید در برابر هرگونه
تهدیدی از خارج ،مانند واردات پسته ایرانی ،حفاظت و
حمایت شود .مدیران و صاحبان مشاغل صنعت پسته
کالیفرنیا هشدار میدهند که آزادسازی واردات پسته از
ایران میتواند باعث به خطر افتادن میلیونها دالر سرمایه
در این زمینه شود و دههها زمانی را که صرف رشد این
صنعت شده است را تلف کند.
در سال  1985حدود  42درصد بازار ایاالت متحده
در تسخیر پسته ایرانی بود و  56درصد بازار نیز از آن
تولیدات داخلی بود؛ در آن زمان با شکایت کمیسیون

پسته کالیفرنیا و چند تولیدکننده خصوصی ،مقامات
دولت فدرال درباره ممنوعیت واردات پسته ایرانی
تصمیمگیری کردند که این تحریم از سال  1987تا
 2000اعمال شد .مدت کوتاهی تا سپتامبر سال 2000
موقتا ممنوعیت واردات پسته از ایران برداشته شد ولی
دوباره برقرار و تا ژانویه  2016ادامه داشت که با فرمان
دولت باراک اوباما ،این تحریم رفع شد .البته هم اکنون
با توجه به گزارش و آمارهای موجود 99 ،درصد بازار
پسته ایاالت متحده در انحصار تولیدکنندگان آمریکایی
است اما آنها همچنان نگران هجوم احتمالی پسته ایرانی
به عرصه مصرف کشور خود هستند .آقای کتابی مدیر
شرکت آرمان پگاه معتقد است که در صورت رفع تحریم
واردات پسته به آمریکا ،در سالهای نخست مقدار
صادرات به ایاالت متحده در حد صدها تن خواهد بود
و نگرانی تولیدکنندگان آمریکایی درباره واردات هزاران
تن پسته ایرانی به بازار ،بیمورد است.
به هرحال بزودی پنج عضو هیئت رییسه کمیسیون
بازرگانی فدرال باید با توجه به قوانین موجود درباره لغو
کامل تحریم واردات پسته از ایران و میزان تعرفه گمرکی
آن یا ادامه محدودیتهای گذشته ،تصمیمگیری کنند.
نتیجه قطعی بررسیهای این کمیسیون تا پایان ماه جون
آینده اعالم خواهد شد.

آکادمیعلومآمریکاازدکترپردیسثابتیتجلیلکرد

آکادمی ملی علوم آمریکا در هفته گذشته طی
مراسمی در پایتخت این کشور ،از دکتر پردیس
ثابتی استاد و سرپرست ایرانی تبار گروه پژوهش
زیستشناسی دانشگاه هاروارد تجلیل کرد .این
مراسم که با اهدای جایزه معتبر «ریچارد لونزبری»
همراه بود در تاالر بزرگ آکادمی ،با حضور صدها
تن از شخصیتهای علمی و دانشگاهی اروپا و
آمریکا انجام شد.
جایزه «ریچارد لونزبری» برای گرامیداشت این
شخصیت فرهنگدوست آمریکایی نامگذاری شده
و هر دو سال یکبار با مشارکت آکادمی علوم
فرانسه ،به دانشمندان آمریکایی و فرانسوی اعطا
میشود.
و
ژنتیک
متخصصان
نامدارترین
از
ثابتی
پردیس
این دانشمند ایرانیتبار با تیم پژوهشی تحت
ویروس شناسان جهان است و جایزه امسال را ،به مدیریت خود رو شهای نوینی را در مطالعات
دلیل تالشها و دستاوردهای ارزنده پژوهشی در بخش تکاملی در انسان و ویرو سها و مد لهای
عرصه زیستشناسی و پزشکی ،و نشر گسترده جدید برای مبارزه با بیمار یهای نوظهور و
نتایج آنها در مجامع علمی بینالمللی با هدف همهگیر مانند «ابوال» و «تب السا» ارائه داده
استفاده برای درمان بیماریهای عفونی و واگیردار است.
دریافت کرده است.
تالشهای او در سه سال گذشته ،ثابت کرد که

ویروس «ابوال» از گینه و سیرالئون در آفریقا شیوع
پیدا کرده و از انسان به انسانی دیگر انتقال یافته
است .تحقیقات او و همکارانش به کشف و تولید
واکسن و شیوه مداوای این دو بیماری انجامید.
از کارهای پیشین پردیس ثابتی میتوان به
ابتکارهایی چند اشاره کرد که براساس آن میتوان
همه ژنوم انسان یعنی همه کروموزمهای گوناگون
را که در هسته سلولهای یک گونه معین یافت
میشوند ،اسکن کرد .این پژوهش به شناخت
صدها جایگاه ژنتیکی در جمعیت سه قاره منتهی
شد که این خود یافتههای تازهای را در زمینه
مقاومت در برابر بیماریهای عفونی به دنبال آورد.
پیشتر او ساختار ژنتیکی ماالریا را هدف گرفت
که نتیجه پژوهشهایش موجب شهرت جهانی این
دانشمند ایرانیتبار شد.
پروژه جدید خانم پردیس ثابتی و همکارانش
مطالعه بر روی بیماری «زیکا» و مبارزه با آن
متمرکز است که هجوم پُرشتابش در بدن زنان
باردار موجب نقایص مشهود و درمانناپذیری در
نوزادان میشود.
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در کانون خبر:

مذاکره آمریکا و چین برای تحریم یا جنگ با کره شمالی

دیپلماتها در این هفته گفتهاند که مقامهای آمریکا
و چین در حال رایزنی و مذاکره در خصوص اتخاذ
اقدامات شدیدتر از جانب شورای امنیت سازمان
ملل متحد علیه آزمایشهای موشکی کره شمالی
هستند.
به گزارش رویترز ،هنوز مشخص نیست که
چین به چه میزان با اعمال تحریمهای تازه علیه
کره شمالی موافقت خواهد کرد .شورای امنیت
طی سالهای اخیر به دنبال آزمایشهای هستهای
و موشکی کره شمالی تحریم هایی علیه این کشور
وضع کرده است.
طبق این گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد
از سال  ۲۰۰۶اعمال تحریمهاعلیه کره شمالی را
آغاز کرد.
رسانههای آمریکا میگویند ،از زمان روی کار
آمدن دولت دونالد ترامپ ،کره شمالی  ۹موشک
بالیسیتک را آزمایش کرد که برخی از این آزمایشها
ناموفق بودند.
یک سخنگوی نمایندگی آمریکا در سازمان ملل
متحد روز سه شنبه گفته است :مجموعه اقداماتی
که کره شمالی از زمان آخرین آزمایش هستهای خود
انجام داده  ،ما را ملزم می کند که طیفی از تدابیر
الزم برای اعمال فشاربرای این کشور را بررسی
کنیم.
این سخنگو اضافه کرده است :همانطور که رکس
تیلرسون ،وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت،
رویکرد این که همه چیز عادی و معمولی است اصال
مد نظر نیست .ما و همکارانمان در شورای امنیت

سازمان ملل در حال بررسی گزینهها برای پاسخ به
این اقدامات تحریک امیز (کره شمالی) هستیم.
رکس تیلرسون روز جمعه از شورای امنیت
خواسته بود تا علیه کره شمالی اقدام کند.
رویترز می گوید ،دولت ترامپ به شدت مقامات
چین را برای مهار همسایه خود تحت فشار گذاشته
و هشدار داده است در صورتی که کره شمالی برنامه
هستهای و موشکی خود را توسعه دهد ،برای مقابله
با چنین رویکردی همه گزینهها بر روی میز قرار
دارد.
این در حالی است چین معتقد است ،تهدید نظامی
به حل بحران کمکی نکرده و به تشدید تنش در شبه
جزیره کره منجر خواهد شد.
آمریکا برای مقابله با تهدید کره شمالی ،سامانه

دفاع موشکی تاد (تحاد)که قادر به هدف قرار دادن
موشکهای بالیستیک با برد کوتاه و متوسط است را
در کره جنوبی مستقر کرده است.
نگ شوآنگ ،سخنگوی وزارت خارجه چین ،روز
سهشنبه ،دوم می ،در این باره گفت« :موضع چین
روشن و قاطع است .ما با استقرار سامانه تاد در [کره
جنوبی] مخالفیم و از طرفهای مربوط میخواهیم
استقرار این سامانه را فورا ً متوقف کنند».
آقای شوآنگ افزود که «برای حفاظت از منافعمان،
تدابیر الزم را قاطعانه اتخاذ خواهیم کرد».
طی هفتههای اخیر تنش در شبه جزیره کره
به شدت افزایش یافته است و نگرانی هایی در
خصوص احتمال از کنترل خارج شدن شرایط
مطرح شده است.

ترامپ «بهانه» کلینتون در مورد شکست در انتخابات را رد کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایاالت متحده
اتهامات مطرح شده از سوی هیالری کلینتون
رقیب انتخاباتی خود در سال گذشته را که گفته
جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا (اف بی
آی) مسئول بخشی از ناکامی او در انتخابات
ریاست جمهوری سال گذشته بوده است ،رد کرد.
هیالری کلینتون نامزد حزب دموکرات ،که در
انتخابات ریاست جهوری آبان  ۱۳۹۵از دونالد
ترامپ جمهوریخواه شکست خورد ،صبح سه شنبه
در گفتوگو با شبکه سی ان ان گفته بود عوامل
مختلفی در شکست او نقش داشتهاند ،از جمله
رئیس اف بی آی و وبسایت افشاگر ویکیلیکس.

پرزیدنت ترامپ در سه شنبه شب در توئیتر
نوشت ،آقای کومی با اجازه دادن به هیالری
کلینتون برای ادامه اقدامات نادرست خود در واقع
به او کمک کرده است و دخالت ادعایی روسیه در
انتخابات نیز «بهانه» دیگر دموکرات ها برای توجیه
شکست خود در انتخابات است.
خانم کلینتون گفته بود ،تا پیش از انتشار
ایمیلهای هک شده رئیس ستاد انتخاباتی اش در
ویکیلیکس ،و اظهارات کومی در کنگره در مورد
بررسی ایمیلهای بیشتری در ارتباط با پرونده
استفاده از سرور شخصی در دوران وزارت خارجه
او ،در مسیری پیروزی حرکت میکرد.

پایان ماه می :طرح تحریمهای ایران در سنا

رهبران کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تصمیم
گرفتند تا طرح تحریم روسیه را به بعد موکول
کنند اما به جای آن تا آخر این ماه میالدی الیحه
تحریم ایران را بررسی کنند.
به گزارش پولیتیکو این در حالی است که رئیس
این کمیته ،سناتور جمهوریخواه باب کورکر و
سناتور دموکرات بن کاردین با پیشبرد طرح مقابله
با نفوذ روسیه در اتحادیه اروپا بدون تحریم آن
کشور و طرح تحریم ایران موافقت کردند.
برخی سناتورهای دموکرات آمریکایی خواستار
پیشبرد تحریم ایران و روسیه باهم بودند.
سناتور کورکر ضمن تاکید بر این که طرح تحریم
روسیه از دستور خارج شده ،به پولیتیکو گفت:
«سناتور کاردین و من قویا درباره مسیر پیش رو
توافق داریم و بر طرح تحریم ایران کار خواهیم

کرد و تا آخر این هفته
به پایان می رسد .ما
همچنین با هم روی
طرح عقب راندن روسیه
در اروپا کار می کنیم».
سناتور جمهوریخواه
مارکو روبیو گفت با
تصمیم فوق موافق
نیست .او گفت« :با
در نظرگرفتن تمامی
کارهایی که روسیه
کرده ،همیشه برای
های تروریستی و نقض حقوق بشر طراحی شده و
تحریم روسیه زمان خوبی است».
طرح تحریم روسیه برای مجازات روسیه به دلیل
به
واکنش
در
ایران
به گفته پولیتیکو طرح تحریم
مداخله این کشور در انتخابات ریاست جمهوری
توسعه موشک های بالیستیک ،حمایت از گروه آمریکا است.

گفتگویالعربیهبا شاهزادهرضاپهلوی
تسلیم اراده هم میهنانم هستم.
* همانگونه که واقف هستید تعدد اثنیکی ،زبانی
و ملی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه بر صحنه
فعالیتهای سیاسی ،مدنی و فرهنگی سایه انداخته که
کشور بزرگی مانند ایران از قاعده نسبی مستثنی نیست
تا چه اندازه با گروههای قومی از جمله کردها ،ترکها،
عربها و بلوچها ارتباط دارید؟ چه راهحلی برای آینده
این تنوع پیشنهاد میکنید؟
 باور من بر این است که در یک شرایط کامالدموکراتیک حقوق فردی و اجتماعی کلیه افراد مملکت
تامین خواهد شد .همانطور که در خیزش پاسارگاد
سالروز کوروش بزرگ شاه ایران به خوبی شاهد
حضور همه جانبه طبقات جامعه از گویشها و سنتها
و مذاهب مختلف بودیم .این نمایش بیانگر این بود که
ایرانیان پایبند و مفتخر به فرهنگ ملی و باستانی خود
بوده و در راستای سربلندی و عظمت سرزمین اجدادی
خود دوش به دوش یکدیگر متحد و استوار هستند.

سایت العربیه با شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین
ایران و یکی از مهمترین رهبران مخالف جمهوری
اسالمی در آستانه انتخابات  1396در ایران گفتگوی
ویژه ای انجام داده و از ایشان پرسیده آیا خود را پادشاه
ایران میداندیا خیر؟ به متن این گفتگو توجه کنید:
* شما خود را چگونه برای نسل جدید جهان عرب
به ویژه جوانان عرب که شناخت کافی از شما ندارند،
معرفی میکنید؟
 من از روز نخست که مسئولیت تاریخی خود را درراستای مبارزه با رژیم حاکم ایران پذیرفتم ،اولین گام
را در ایفای نقش سیاسی خود برداشتم .در این مدت
چند کتاب نوشتم که به خوبی بیانگر دیدگاه من درباره
ایران آینده است.
تنها هدفم رسیدن به شرایطی است که هم میهنانم
شما بارها با حمله نظامی از خارج و یا عمل مسلحانه
بتوانند در یک فضای امن و به دور از خفقان برای
در داخل برای سرنگونی رژیم در ایران مخالفت
دستیابی به حق حاکمیت خود تصمیم بگیرند.
کردهاید ،در مقابل چه طرح جایگزنی برای ایجاد تغییر
من از ابتدا به خوبی میدانستم که به زودی مردم ایران
و تحول در کشورتان در نظر دارید؟
به ماهیت این انقالب و رژیم برخاسته از آن آگاهی
خواهند یافت که این انقالب یک خدعه و نیرنگ بیش * شما به خوبی مطلع هستید که بسیاری از کشورهای از طریق حمله نظامی هیچگاه نمیتوان به یک راه
نبوده و در پی چاره برای رهایی بر خواهند خواست .منطقه از جمله کشورهای عربی ،رژیم ایران را به دخالت حل دموکراتیک رسید ،به همین دلیل من همیشه با
من معتقدم که تنها راه سعادت و پیشرفت هر جامعه ،در امور داخلی و حمایت از شبهنظامیان فرقهگرا متهم چنین روشی مخالف بوده و آ ن را مردود میدانم .من
برخورداری از دانش کافی و آگاهی از حقوق فردی میکنند ،ایران آینده چگونه میتواند اطمینان همسایگان باور دارم از طریق نافرمانیهای مدنی و خیزشهای
بدون خشونت میتوان با اراده و استقامت برای کسب
خویش است .خوشبختانه در این راستا نسل امروز خود را به دست آورد؟
ایران به این درجه از بینش و آگاهی الزم رسیدها و  -کشور ایران در گذشته همیشه متعهد و پایبند به خواستههای دموکراتیک مردم به نتیجه دلخواه رسید و
یک سیاست حسن همجواری و احترام متقابل نسبت مملکت را نجات داد.
ایران را از این مهلکه نجات خواهند داد.
 آیا شما خود را وارث سلطنت و در نتیجه وراث به برادران همسایگان خود بوده و از این روش بهرهمند اگر روزی نظام کنونی حاضر به مذاکره با شما دربارهآینده ایران باشد ،آیا چنین دعوتی را خواهید پذیرفت؟
تاج و تخت آخرین شاه ایران میدانید؟ صریحتر به شده است.
آنچه که تغییر کرده حضور رژیم ماجراجوی این اگر بزرگی است ،چون صورت مساله برای ما
پرسیم آیا شما خود را شاه آینده ایران میدانید؟
* همانطور که بارها گفتهام تنها هدفم آزادی هم جمهوری اسالمی است که به منظور دستیابی به اهداف کامال روشن است .چنانچه رژیم به همه خواستههای
میهنانم است که بتوانند هر چه زودتر بر سرنوشت عقیدتی و گسترش نفوذ خود در منطقه ،سبب تشنج و دموکراتیک مردم پاسخ مثبت دهد و شرایط الزم برای
گذار به یک حکومت مردمی مشهود گردد ،در چنین
خود حاکم شوند .حکومت دغدغه امروز من نیست ،نا امنی شده است.
در فردای آزادی باید دید که مردم چه نوع حکومتی را مشکل کشورهای منطقه با رژیم ایران است نه با مردم شرایطی میتوان گفت که مذاکره میتواند معنا پیدا کند
و بشود به راه حلی برای خروج از این معضل رسید.
انتخاب میکنند ،من به انتخاب آنها احترام میگذارم و ایران.
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درکانون خبر:

استمرار برنامه میشل اوباما در مدارس کالیفرنیا

اداره آموزش و پرورش لسآنجلس اعالم کرد برنامه بهداشتی غذایی دانش
آموزان را از روی برنامه ارائه شده از سوی میشل اوباما ادامه میدهد.
اداره آموزش و پرورش لسآنجلس اعالم کرد که علیرغم تغییراتی که دولت
دونالد ترامپ و وزیر کشاورزی این کابینه سانی پردو اعالم داشتهاند که مبنی بر آن
استانداردهای مواد غذایی را تغییر خواهند داد و با توقف دستاوردهای میشل اوباما
بانوی اول پیشین امریکا ،قوانین مربوط را به حالت پیش از او بازخواهند گرداند،
مدارس لسآنجلس همانند سالهای پیشین در برنامههای خود از استانداردهای
تغذیه سالم و بهداشتی که میشل اوباما نماد برنامه ریزی آن بوده است پیروی
خواهند کرد.
جوزف وان مدیر بخش خدمات غذایی آموزش و پرورش لسآنجلس بزرگ
گفت ما کوشش خواهیم کرد که  664000دانش آموز ساکن لسآنجلس از مواد
غذایی سالم برخوردار شوند و بر عدم استفاده حداقلی از تزریق هورمون و آنتی

بیوتیک در مواد تاکید مضاعف ورزید.

کمبود ذخایر گاز مصرفی در کالیفرنیا

اداره گاز جنوب کالیفرنیا از نامهای که به سه سازمان مسئول در توزیع گاز و
الکتریسیته برای مصرف کنندگان فرستاد و از کمبود ذخیره گاز در انبارها به میزان
 40درصد خبر داد.
در این نامه آمده است که انبارهای گاز در سانتاباربارا ،والنسیا و پالدیا دل ری
 40درصد کمتر از موجودی عادی خود را ذخیره کردهاند و با توجه به بسته بودن
انباره گاز در آلیسیو کنیون پس از نشت سال گذشته گاز د رپورترنچ ،توزیع گاز
در ماههای پر مصرف سال جاری حداکثر بهاندازه  60تا  70درصد خواهد بود و
با کمبود گاز در زمان مذبور روبرو خواهیم بود.
این در حالی است که مشاوران و کارشناسان بر این باورند که میزان ذخیره گاز
در انبارهای مورد نظر آسیب دیده ،به میزانی است که در صورت نیاز و ضرورت
با تزریق آن به سیستم بتوان کمبود را جبران کرد.
گفته میشود در فاصله اکتبر  2015تا فوریه  100.000 ،2016متر مکعب گاز به
صورت نشت منتشر شد و  8300خانوار برای مدت ها به دور از خانه خود بودند.

جمعیت لسآنجلس بزرگ از مرز  4میلیون نفر گذشت

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده در فاصله سالهای  2016تا 42.490 ،2017
نفر به جمعیت این کالنشهر افزوده شده است.
افزایش این تعداد جمعیت در لسآنجلس علیرغم اینکه چندان قابل توجه نیست
اما از ان جهت حائز اهمیت است که جمعیت این شهر را از رقم  4میلیون نفر
عبور داده است.
در این گزارش جمعیت کنونی شهر فرشتگان 4.041.707
اعالم شده است در حالی که جمعیت این شهر در سال  3/6 2000میلیون
نفرگزارش شده بود.
شایان ذکر است جنعیت کالنشهر لسآنجلس ()L.A Metropolitanبالغ بر
 18میلیون و  679هزار تن است که پس از نیویورک با بیش از  23میلیون در رتبه
دوم پرجمعیت ترین شهرهای ایاالت متحده آمریکا قرار داد .این جمعیت شامل
کلیه شهرها و مناطق کانتی لسآنجلس از شمال ولی تا جنوب تورنس میگردد.

توافق تاریخی در هالیوود :افزایش دستمزد نویسندگان

تهیه کنندگان سینما و تلویزیون در هالیوود سرانجام با انجمن نویسندگان امریکا
درزمینه افزایش دستمزدها به توافق رسیدند .
بدین ترتیب ،تولید فیلم و سریال که در غیر این صورت فلج میشد ،ادامه پیدا
خواهد کرد.
این توافق سه ساله که باید توسط اعضای اتحادیه نویسندگان آمریکا به امضاء
برسد ،دوم ماه میو درست در همان روزی که قرارداد پیشین به پایان میرسید
به دست آمد.
اتحادیه نویسندگان آمریکا در نامهای نوشته است پیشرفت خوبی در رابطه با
حقوق دستاندرکاران سراالهای تلویزیونی کوتاه حاصل کرده هر چند به تمام
خواسته هایشان پاسخ مثبت داده نشده است.
در صورتی که این توافق به دست نمیآمد ،پخش بسیاری از برنامههای تلویزیونی
از جمله تاک شوهای پربیننده آخر شب مانند برنامههای جیمی کیمل ،جیمی فلن
و استیون کولبر که نویسنده-محور هستند ،متوقف میشد.

گفتنی است در ماه آپریل ،اعضای اتحادیه نویسندگان آمریکا اعالم کردند که در
صورت حاصل نشدن توافق دست به اعتصاب خواهند زد.

صدر نشینان دریافت اضافه کاری در لسآنجلس

نام یک گروه آتش نشان در لسآنجلس در صدر فهرست باالترین میزان کسب
در آمد در ساعات اضافه کار قرار گرفته است.
بنا بر این گزارش این آتش نشانان در سال  2016با کسب مبالغی معادل با ،$334
 $333و  $307هزار دالر در ساعات اضافه کار ،درآمد سالیانهای معادل بین 440
تا  480هزار دالر داشتهاند.
این سه نفر در سال  2015هم باالترین میزان درآمد اضافه کاری را به خود
اختصاص داده بودند.
به گفته رابرت فلونر رئیس آژانس فرصتهای زندگی ،این افراد با گرفتن اضافه
کاری اجازه استخدام دیگر افراد را سلب کرده و برابری و انصاف کاری را رعایت
کرده و مدت زمانی را که میبایست در مرخص ،مسافرت و با خانواده خود باشند
نکردهاند.
این در حالی است که این سه نفر میگویند آنها از حقوق قانونی خود استفاده صرف خدمت به اداره آتش نشانی کردهاند.

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

کشف اسلحه و مواد منفجره در خانه یک افسر ارشد پلیس

ماموران اداره نظارت بر الکل ،تنباکو ،اسلحه و مواد
منفجره ،امروز اعالم کرد که در یورشی که به منزل
مسکونی یکی از اعضای عالیرتبه پلیس پاسادینا داشته
است میزان باالیی از اسلحه ،مواد منفجره و پول نقد
کشف و ضبط شد که برای حمل آنها از دو اتومیبل
استفاده گردیده است.
این تحقیقات از روز  16فوریه آغاز شده بود و روز
یکشنبه  30اپریل به نتیجه رسید.

از منزل مسکونی این مقام عالیرتبه اداره پلیس شهر
پاسادینا با نام وازگین گوریدکیان که سخنگوی اداره
پلیس این شهر نیز بوده و جانشین موقت رئیس پلیس
فیلیپ سانچز نیز محسوب میشده 57 ،تفنگ30 ،
اسلحه کمری و  3اسلحه سنگین مرگبار به دست آمده
که  20تفنگ شکاری را نیز باید به این مقادیر افزود.
این تسلیحات هر کدام از  100دالر تا  3000دالر
قیمت داشتهاند.

قتل مرموز دوم در شهر نواک در یک هفته

یک مرد میانسال بامداد سوم میبر اثر تیراندازی در
داخل یک خودور درشهر نورواک کشته شد.
این تیراندازی ساعات اولیه صبح چهارشنبه روی
داد و از لحظاتی پس از رسیدن تیم پلیس ،تحقیقات
آغاز گردیده است.
هویت فرد مضروب و اینکه آیا وی راننده یا مسافر
این خودرو بوده هنوز مشخص نیست.
تیم عملیاتی و همچنین گروه مربوط به حوادث

منجر به خودکشی از پلیس آگاهی لسآنجلس هم در
صحنه حادثه حضور یافتند تا شواهد و اسناد دال بر
خودکشی احتمالی را بسنجند.
پلیس گفته است تا زمان کشف علت مرگ هویت
فرد را افشا نخواهد کرد.
این دومین حادثه مشکوک در یک هفته گذشته در
این شهر است 25 .آپریل نیز یک مرد  50ساله به
ضرب گلوله در این شهر کشته شد.

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و دوم -شماره  - 65آدینه  5می 2017

			
در کانون خبر:

			

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:65 - MAY,5 , 2017

		

اعتماد مردم به پلیس لوس انجلس پس از  25سال

 25سال پيش در  29آپريل  1992پس از اعالم راي دادگاه در مورد حمله پليس
لوس انجلس به رادني كينگ و تبرئه ماموران پليس ،بزرگترين شورش و آشوب
خياباني لوسانجلس و شهرهاي پيرامون كه بيشتر ساكنان آن سياهپوست و از طبقه
کم درآمد هستند را در خود گرفت .در اين شورشهاي اعتراضي  55نفر كشته
شدند و بيش از  2400نفر در سه روز مجروح شدند و يك ميليارد دالر به مغازهها
و فروشگاههايي كه در آتش سوخته و يا مورد غارت قرار گرفته بودند ،آسيب زده
شده بود .اين آشوب تبرئه پلیس هایی بود که در سوم ماه مارچ  1991در بزرگراه
 ،يك سياهپوست به نام رادني كينگ را مورد ضرب و شتم گروهی خود گرفته
و ویدئوی آن را فردی از پنجره اتاقش ضبط و در اختیار رسانه ها قرار داده بود

در يك نظرسنجي كه در ماههاي ژانويه و فوريه از  1200خانوار انجام شد،
پليس لوسانجلس بيش از ديگر بخشهاي شهري و ايالتي مانند اداره آب و برق،
آموزش و پرورش ،اتحاديههاي كارگري و آموزش و پرورش مورد اعتماد مردم
ارزيابي شده است.

خدمات بهداشتی تک نرخی در کالیفرنیا تصویب شد

كميته بهداشت و درمان سناي كاليفرنيا ،طرح تك پرداختي بيمه درماني را
تصويب كرد .اين طرح ،با عنوان اليحه  562 SBاكنون پس از رای  2-5در كميته
سنا این اليحه براي بحث و گفتگوي مخالف و موافق به جلسه سناي كاليفرنيا
فرستاده خواهد شد.
گرچه تنها كليات الیحه مطرح شده است و براي رايگيري در مجلس سنا نياز
به آگاهي از شيوه پرداخت از سوي بيمه شوندگان و نقش ايالت در اجراي آن
همانند مديكل و حذف شركتهاي بيمه خواهد بود و نياز دارد بررسي شود که
اگر شركتهاي بيمه بخواهند در آن مشاركت كنند چه محدوديتهايي خواهند
داشت.
در اين طرح ،پرداخت هزينههاي بيمارستاني ،اورژانس ،دندانپزشكي و آسايشگاههاي
رواني و مراقبت در خانه به وسيله پرستار نيزاز سوي ايالت كاليفرنيا خواهد بود .به
نظر ميرسد تصويب اين طرح ،بيشتر جنبه سياسي دارد تا تصويب اليحه.

گزارش حسابرسی از دانشگاه های کالیفرنیا منتشر شد

ایلیین هاول ( )Elain Howellكه حسابرسي ايالتي را براي دانشگاههاي UC
انجام داده است ،گزارش خود را منتشر كرد كه در آن به پرداخت  175ميليون
دالر حقوق و دستمزد به شماري از مقامات عاليرتبه دانشگاهي اشاره شده است.
ايلين هاول در گزارش خود مينويسد كه پرداخت و هزينه كردن اين  175ميليون
دالر در عملكرد دانشگاههاي  UCپنهان نگه داشته شده است و بايد مورد بررسي
از سوي قانونگذاران ناظر بر عملكرد دانشگاه قرار گيرد و سپس تصميم نهايي
گرفته شود.
او ميگويد ميتوانستند از اين  175ميليون دالر براي پيشگيري از افزايش 3
درصدي شهريه دانشجويان استفاده شود.
فيل تينگ ( )Phil Tingنماينده دموكرات مجلس ايالتي از سانفرانسيسكو كه
رئيس كميته بودجه مجلس است ،تقاضاي جلسه بررسي و رسيدگي و شنيدن
مقامات  UCو حسابرسي ايالت كاليفرنيا را نموده است.

حمایت رسمی نانسی پلوسی از جیمی گومز

نانسي پلوسي رهبر اقليت دموكرات در كنگره و نماينده مردم سانفرانسيسكو
اعالم كرد كه در انتخابات لوسانجلس براي منطقه  34براي گزينش جايگزين
حاوير بسرا ،از جيمي گومز ( )Jimmy Gomezعضو خانه نمايندگان ايالت
كاليفرنيا در برابر رابرت لي آن ،حمايت ميكند .گرچه جيمي گومز و رابرت
لي آن هر دو دموكرات هستند به نظر ميرسد كه جيمي گومز التين تبار شانس
بيشتري نسبت به رابرت لي آن كرهاي تبار براي جلب حمايت از رهبران دموكرات
داشته است.حمایت خانم پولسی شانس اقای گومز را در این انتخابات به طور
چشمگیری افزایش خواهد داد.

درگیری جدید سناتور نیومن با یک برنامه رادیویی

جاش نيومن ( )Josh Newmanسناتور دموكرات از فولرتن در سناي ايالت
كاليفرنيا ،كه به سبب راي مثبت به افزايش ماليات بنزين براي تامين بودجه
راهسازي در كاليفرنيا از سوي يك برنامهساز دست راستي راديو به نام كارل دِ
مايو مورد انتقاد و حمله قرار گرفته ،به یاری همان برنامهساز راديويي در همراهي
با رقيب انتخاباتي او و  59نفر ديگر ،طرح بازخواني اورا به امضاي  63592نفر
رسانده و تقاضاي بركناري و انتخابات دوباره را كرده اند كه بايد مراحل قانوني
را طي كند و اگر تصويب شود ،سناتور جاش نیومن ،بركنار و انتخابات جديد
برگزار خواهد شد.
براساس قوانين اين بازخواني و بركناري بايد به راي عمومي حوزه انتخابي
گذاشته شود و نتيجه انتخابات و رايگيري در صورت داشتن اكثريت آرا ،بركناري
او را رقم ميزند.

تیر اندازی در پامونا دو کشته به جا گذاشت

تیراندازی در مقابل یک فروشگاه مواد غذایی در
شهر پومونا عصر روز دوم میبه کشته شدن یک زن
و یک مرد منجر شد.
پلیس از کشته شدن یک مرد  37ساله و یک زن 27
ساله در محل وقوع جرم خبر داده که پس از شلیک

گلوله بالفاصله جان باختهاند.
گاهی برای خرید آبجو و پیتزا به او سر میزدند.
هر دو فرد از اهالی شهر پومونا بودهاند.
پلیس در عین حال دوربینهای مدار بسته این
صاحب فروشگاه در زمان بازجویی ماموران پلیس فروشگاه را هم مورد بررسی قرار داده اما مکان و
ضمن ابراز تاسف گفته است این دو نفر از آرام ترین نحوه قرار گیری فرد ضارب و حتی نشانهای از او در
و بی آزار ترین ساکنین محله بودهاند که هرز چند این فیلم ثبت نشده است.

موانع تازه شهرداری پیش پای کاشفان نفتی در لسآنجلس

شرکتهای سازنده یک چاه حفاری نفت در زمین گلف وست ساید با انتقاد
مقامات شهر لسآنجلس و اتهام نقض مقررات عمومی شهر مواجه شدهاند.
این شرکت که بوریلی هیل کریست نام دارد بیش از  50سال چاهها و مخازن
نفتی فراوانی در برخی زمینهای گلف مانند چیوت و رنچو پارک احداث کرده
است.
شهرداری لسآنجلس اما این بار میگوید این شرکت از برخی پاالیشهای غیر
عادی و روشهای سوزاندن گاز استفاده کرده است.
مقامات میگویند این دسته از تجهیزات و ابزار تا کنون اجازه استفاده نداشتهاند.
مسئوالن بورلی هیل کریست در مقابل میگویند این شرکت سالهاست که از
نزدیک با شهرداری لسآنجلس در تعامل و همکاری نزدیک بوده و تا به حال از
سوی ماموران این نهاد با مشکلی مواجه نشده است.
لذا این شرکت در صدد است هر چه سریعتر رضایت نهاد شهرداری مبنی بر
تایید استفاده از شیوههای قانونی را جلب نماید.

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
 5تا  11می( 15تا  21اردیبهشت)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  15اردیبهشت 5/می

 1290خورشیدی ( 1911میالدی)
زادروز غالمحسین بنان خواننده ایرانی که از
سالهای  ۱۳۲۱تا دهه  ۵۰در زمینه موسیقی ملی
ایران فعالیت داشت .او عضو شورای موسیقی
رادیو ،استاد آواز هنرستان موسیقی تهران و
بنیانگذار انجمن موسیقی ایران بوده است.
آثار شادروان بنان در مرکز موسیقی و فیلم
ایران وابسته به شرکت کتاب موجود است

 1328خورشیدی ( 1949میالدی)
انتشار روزنامهی «بانوان» به سردبیری شهناز آزاد
(دخت ِر حسن رشدیه ،بنیادگذار نخستین مدرسه
مدرن در ایران)
 1329خورشیدی ( 1950میالدی)
زادروز گوگوش ،هنرپیشه سینما و آوازه خوان

شنبه  16اردیبهشت 6/می
 1290خورشیدی ( 1911میالدی)
زادروز ذبیحاهلل صفا ،مورخ و ادیب،مؤلف
کتاب تاریخ ادبیات ایران
 1300خورشیدی (1921میالدی)
انتشار روزنام ه «قرن بیستم» به مدیریت میرزاده
عشقی
 1349خورشیدی (1970میالدی)
درگذشت بدیع الزمان فروزانفر  -نویسنده و
پژوهشگر

محمدحسین بشرویهای معروف به بدیعالزمان
فروزانفر از اساتید برجسته زبان و ادبیات فارسی
و مولویشناس نامدار بود.
وی از چهرههای بزرگ پژوهش ادبیات
فارسی و استاد گروهی از بزرگان ادبیات معاصر
بودهاست از جمله :دکتر عبدالحسین زرینکوب،
دکتر محمدرضا شفیعیکدکنی ،دکتر ذبیحاهلل صفا،
دکتر سیدمحمد دبیرسیاقی ،دکتر محمدجعفر
محجوب ،دکتر سیمین دانشور ،دکتر جلیل
تجلیل ،دکتر محمدامین ریاحی ،دکتر محمدعلی
اسالمی ندوشن ،دکتر حسینعلی هروی و دکتر
سیدجعفر شهیدی.
او خود شاگرد دهخدا بود .عالمه دهخدا درسال
 ۱۳۱۴مدرک دکترای وی را امضا و او را به سمت
استادی دانشگاه تهران منصوب کرد.
فروزانفر بنیانگذار نهضت تحقیق در متون
کالسیک ادبیات فارسی و تصحیح آنها بود.

تصحیح کلیات شمس تبریزی از کارهای برجسته
فروزانفر به شمار میآید.
آثار استاد فروزانفر در شرکت کتاب موجود
هستند و یکی از آثار ایشان «دیوان شمس کبیر»
توسط انتشارات شرکت کتاب مجددا منتشر شده
است
 1356خورشیدی (1977میالدی)
درگذشت محمدعلی امیرجاهد – نویسنده و
موسیقیدان و تصنیف سرا
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشت حسین منزوی ،شاعر غزلسرا در
 58سالگی در تهران  -از آثار او« :با سیاوش
از آتش»« ،عشق در حوالی فاجعه»« ،از ترمه و
تغزل»« ،ترجمهی حیدربابای شهریار» و...

یکشنبه  17اردیبهشت 7/می
 1329خورشیدی (1950میالدی)
انتقال جسد رضاشاه به تهران و دفن در مقبره
شهر ری
 1370خورشیدی( 1991میالدی)
درگذشت مهرداد اوستا شاعر و ادیب معاصر
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت حسن شهباز پژوهشگر ،نویسنده،
مترجم و ناشر فصلنامه ره آورد بر اثر سكته قلبی
در بیمارستانی در لوس آنجلس.
آثار حسن شهباز در شرکت کتاب در این لینک
موجود است
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
درگذشت باربد طاهری فیلمساز و نویسنده
ایرانی ،در بیمارستانی واقع در سنحوزه بر اثر
بیماری .وی کارش را در سینما با فیلم «رگبار»
بهرام بیضایی به عنوان فیلمبردار و تهیه کننده آغاز
کرد و فیلم خداحافظ رفیق امیر نادری ،زیر پوست
شب ،سمک عیار و را ...تهیه و فیلمبرداری کرد.
وی از اعتراضات مردم در انقالب با دوربین 35
میلیمتری مجموعه مستندی ساخت بنام سقوط .57
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشت سمانه مرادیانی ،شاعر و مترجم
بر اثر خودکشی در سن  24سالگی .وی اولین
مترجم ایرانی است که کتابی از ژرژباتای ،متفکر
فرانسوی را از طریق یک انتشارات رسمی به زبان
فارسی برگردانده است.
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشت ایرج قادری (زاده  ۱۳۱۴تهران)،
کارگردان ،فیلمنامهنویس و بازیگر سرشناس و
قدیمی سینمای ایران بود .ایرج قادری در  ۴۱فیلم
کارگردان ۴ ،فیلم نویسنده ۷۲ ،فیلم بازیگر۹ ،
فیلم تهیهکننده و  ۱فیلم تدوینگر بود .آخرین فیلم
او شبکه ( )۱۳۸۹بود.

دوشنبه  18اردیبهشت 8/می

 1330خورشیدی (1951میالدی)
درگذشت غالمرضا رشید یاسمی -ادیب و
شاعر و استاد دانشگاه
 1359خورشیدی (1980میالدی)
اعدام فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش
کابینه دوم و سوم امیرعباس هویدا ،به عنوان
مفسد فی االرض در بیدادگاه جمهوری اسالمی
با حکم صادق خلخالی
کتاب خانم وزیر از انتشارات مهر ایران در مورد
این زن فرهیخته منتشر شده ودر شرکت کتاب
برای خرید در این لینک موجود است

سه شنبه  19اردیبهشت 9/می
 1306خورشیدی ()1927
الغای كاپیتوالسیون در ایران
 1312خورشیدی ( 1933میالدی)
زادروز جمال میرصادقی ،قصه نویس
 1378خورشیدی( 1999میالدی)
درگذشت ذبیحاهلل صفا در شهر لوبک آلمان .وی
از استادان ایرانی ادبیات فارسی بود .از تألیفات
مشهور او میتوان به تاریخ ادبیات در ایران اشاره
کرد.

چهارشنبه  20اردیبهشت 10/می
 1309خورشیدی ( 1930میالدی)
تأسیس مدرس ه هنرپیشگیِ سینما ،توسط اوانس
اوگانیانس
 1389خورشیدی ( 2010میالدی)
فرزاد کمانگر فعال حقوق بشر ،فعال محیط
زیست ،روزنامهنگار و فعال صنفی ،و معلم کرد
ایرانی بود که به جرم عضویت و همکاری با
پژاک در بیدادگاههای جمهوری اسالمی به اعدام
محکوم شد و در زندان اوین به دار آویخته شد

پنجشنبه  21اردیبهشت 11/می
 1331خورشیدی ( 1952میالدی)
زادروز شهره آغداشلو (وزیری تبار) هنرپیشه
تئاتر و سینما
برنده جایزه اسکار برای بهترین هنرپیشه نقش
مکمل زن در سال  ۲۰۰۳میالدی ،برای بازی در
فیلم خانهای از شن و مه و همچنین در سال
 ۲۰۰۹میالدی ،برای بازی در نقش مکمل زن
در مجموعه تلویزیونی خاندان صدام ،موفق به
دریافت جایزه معتبر اِمی شد.
 1375خورشیدی ( 1996میالدی)
خودكشیِ غزاله علیزاده ،نویسندهی «خانه
ادریسیها»
کتابهای غزاله علیزاده در شرکت کتاب را
اینجا خرید کنید
 1381خورشیدی ( 2002میالدی)
درگذشت خسرو شاهانی ،نویسنده و طنز پرداز
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
مراسم خاكسپاری گلندام طاهرخانی (سوسن)
با حضور تعداد كثیری از ایرانیان در گورستان
«پیرس برادرز» در نورت هالیوود (جنوب
كالیفرنیا) برگزار شد.

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر :اولین مناظره زنده تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران با
محوریت مسایل اقتصادی و اجتماعی برگزار شد.
پیش از پخش زنده تلویزیونی این مناظره ،شهروند ایرانشهر که در استودیوی صدا و
سیما حضور داشت ،از شش کاندیدای ریاست جمهوری اسالمی به طور خصوصی
درباره سرفصل برنامههای اقتصادی و اجتماعی که برای دولتشان در نظر گرفتهاند ،سوال
کرد که جواب آقایان به شرح زیر بطور عمومی در بازار بینالخبرین منتشر میشود:
سردارگازانبر:
در زمینه اقتصادی مثه شهرداری عمل میکنیم؛ هر چی بتونیم به مایهدارا تراکم میفروشیم
و ساختمونای قدیمی و بافت فرسودهها رو هم مثه ساختمون پالسکو آتیش میزنیم تا
جاش پاساژ نو بسازیم .برای اقشار کم درآمد و بی درآمد جامعه هم مسکن گورخوابی رو
گسترش میدیم .از نظر اجتماعی هم با حمله گازانبری به بدحجابها و کتک زدن جوانان،
رافت و رحمت اسالمی رو به همه مردم نشون میدیم.
آقایبرجامی:
همونطورکهآقافرمودناقتصادمقاومتیرودرکشورنهادینهمیکنیمیعنینرخحاملهای
انرژی رو چند برابر میکنیم ،قیمت دالر و میانگین تورم رو ثابت نگه میداریم ولی همه
چیز بازم گرون میشه ،با جذب سرمایههای خارجی و دعوت از کمپانیهای بزرگ جهانی
برای فروش محصوالتشون به ایران وابستگی خودمون به بیگانگان رو قطع میکنیم و
خودکفا میشیم .از نظر اجتماعی هم همونطور که چهار سال پیش هم گفتم حصر خانگی
سران جنبش سبز رو رفع میکنیم و میدیم اعدامشون کنن که دیگه خیال همه راحت بشه
و گشت ارشادم جمع میکنیم که یه گشت خفن تر جاش پهن کنیم که تو همون خیابون
بدحجابا رو بزنن لت و پار کنن که دیگه وقت قوه قضاییه و اینا برای صدور و اجرای
حکم ،تلف نشه.

معاونآقایبرجامی:
ن تریبون
کال هر برنامهای که سردار گازانبر داشته باشه ،برعکسش برنامه منه و من از همی 
بازار بینالخبرین اعالم میکنم که هدفم از کاندید شدن فقط این بود که سردار گازانبر رو
گازانبری جلو مردم ضایع کنم.
او که عشق مهندس شدن دارد:
من همه مشکالت اجتماعی ،اقتصادی ،معیشتی ،محیط زیست ،قاچاق مواد مخدر،
اعتیاد ،حاشیهنشینی ،کویرزدایی و ( ...کتاب فرهنگلغت رو باز کرده بود و هرچی کلمه
میدید ،میگفت) رو حل خواهم کرد چون من چهل سال سابقه کار عمرانی ،ساختمانی،
زیربنایی ،بنایی ،معماری ،عملگی و ( ...دیگه نمیدونم بقیه حرفاش چی شد ،چون بیخیال
شدم و رفتم سراغ کاندیدای بعدی)
ابرامقاتل:
من برای حل همه مشکالت از الگوی عملکرد دهه شصت نظام مقدس جمهوری
اسالمی در برابر زندانیان سیاسی استفاده خواهم کرد؛ در زمینه اقتصادی همه سرمایهدارها،
سرمایهندارها ،سرمایه گذارها ،سرمایهبردارها ،سرمایهخوارها ،سرمایهکارها و خالصه هر
کس که با نظام کاپیتالیسم  -امپریالیسم غربی و ضد انقالب در ارتباط باشه و نباشه رو
بدون دادگاه و دفاع و این دلقکبازیا میدم اعدامشون کنن .دولت آینده من در زمینه
اجتماعی مثه اقتصاد مهربانانه عمل نخواهد کرد و در برابر ناهنجاریهای اجتماعی شدت
عمل بیشتری به خرج خواهد داد؛ فعال دنبال یه راهکاری هستیم که از اعدام خشنتر باشه.
باورزشکارانمیرقصد:
برنامه خاصی ندارم ،فقط آمدهام تا از برنامههای دوستان مطلع شوم و از محضر ایشان
استفادهکنم!
پ.ن :به منظور حفظ آبرو و شئونات اخالقی در برابر مردم از نامبردن اسامی این
نامزدهایانتخاباتریاستجمهوریمعذوریم.
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گفتگوباامیرعباسفخرآور:

نگاهیعمقیبهترورمدیر
تلویزیونهایجمدرترکیه
سعید کریمیان ،موسس و مدیر شبکه ماهوارهای
ِجم ( )GEM TVشامگاه یکشنبه  ۱۰اردیبهشت
( ۳۰آوریل) در یک سوءقصد به قتل رسید.
تحقیقات دربارهی چگونگی این ترور بالفاصله
از سوی پلیس ترکیه آغاز شد.
هنوز هیچ گروه یا فردی مسئولیت این سوءقصد
را به عهده نگرفته است .گرچه یکی از مقامات
شهرداری در استانبول گفته احتمال دارد ترور
مدیر شبکه جم به دلیل اختالفات مالی بوده،
اما پلیس همچنان در اینباره سکوت کرده و در
مقابل ،نزدیکان سعید کریمیان ،عوامل جمهوری
اسالمی را در این قتل دخیل میدانند.
امیرعباس فخرآور ،نویسنده کتاب «رفیق
آیتاهلل» که خواهر وی همسر برادر سعید
کریمیان است ،از اولین کسانی بود که از طریق
فیسبوک خود به اطالع رسانی در این خصوص
مبادرت کرد.
آقای فخرآور در گفتگویی که با موسسه
مطبوعاتی کیهان لندن داشت نیز به تفصیل به
دالیل این سوء قصد پرداخت .نشریه چاپی
ایرانشهر در لسآنجلس ضمن رعایت امانتداری
مطبوعاتی برای کیهان لندن ،این گفتگو را بدون
ویراست باز نشر می کند:
***
* آقای فخرآور ،وضعیت پیگیری سوء قصد
به سعید کریمیان به کجا رسیده؟
 این حادثه شوک بزرگی به خانواده بود،سعید از مدتها قبل تصمیم گرفته بود که دفتر
تلویزیون « ِجم» در ترکیه را تعطیل کند و به لندن
برود و مراحل پایانی این انتقال را انجام میداد.
بهخصوص بعد از حکم غیابی که برای او صادر
شده بود تالش خود را بیشتر کرد تا به سرعت
این انتقال انجام شود و فعالیتهای خود را در
دفتر مالزی و لندن گسترش بدهد و عمدتا در این
دو کشور کار کند.

* چه حکمی؟
 سه ماه پیش دادگاه انقالب در ایران برای اوبه اتهام تبلیغ علیه نظام حکم غیابی داد ،شش
سال زندان .اگر خاطرتان باشد برای گوگوش
و نیکآهنگ کوثر هم حکم غیابی صادر شد.
سعید بعد از این حکم چندبار تهدید شد و در
نهایت تصمیم گرفت دفتر ترکیه را به دلیل ناامن
بودن تعطیل کند و به مالزی منتقل کند و دفتر
مرکزی هم در لندن باشد .از قبل هم در لندن دفتر
داشتند .البته در مالزی هم یک دفتر بزرگ داشتند
ولی این اواخر ترکیه یک جوری به دفتر مرکزی
تبدیل شده بود.
* فکر میکنید قتل از طرف کدام فرد یا گروه
برنامهریزی شده باشد؟
 ضاربین دقیق ًا تعدادی از گلولهها را به سراو شلیک کردند ،شبیه فیلمهای هالیوودی،
ساعتهای ورود و خروج او کنترل میشده .در
کمین نشستند که او را بزنند .به همراه او یک
مشتری عرب کویتی هم کشته شد که مثل اینکه
برای دادن تبلیغات به دفتر سعید آمده بود .گویا
یک شرکت ساختمانسازی بزرگ داشته و دنبال
پخش تبلیغ از شبکه بوده .دقایقی پس از خروج
از شرکت ،یک اتومبیل جیپ مقابل آنها میپیچد
و از فاصله نزدیک به آنها شلیک میشود .ضاربین
در اتوبان ماشین را میسوزانند که اثر انگشت و
دیانای و هیچ اثری باقی نماند .من صددرصد
مطمئن هستم جمهوری اسالمی این ترور را
انجام داده .این کار به طور دقیق و حرفهای انجام
شده است.
* دلیل اختالف جمهوری اسالمی با سعید
کریمیان و خانوادهی او چه بود؟
 محمد پسر کوچک خانوادهی کریمیان است،که شوهرخواهر بنده است ،تقریبا همه اعضای
خانواده شش سال پیش بازداشت شدند .آن زمان
این فکر وجود داشت که اینها دارند علیه نظام
اقدام میکنند و با این اتهام همهشان دستگیر شده

بودند .ولی اینها چون هیچ تجربهای در مورد
برخورد نداشتند ،نمیدانستند چه بکنند .یادم
هست وقتی آزاد شدند ،شاید پنج سال پیش یا
بیشتر ،خواهرم به من زنگ زد و گفت که همه
خانوادهی اینها در ایران دستگیر شده بودند .گفتم
پس چرا هیچ خبری از جایی نیامد بیرون؟ گفت
که همه خانواده را تهدید کرده بودند و اینها هم
خیلی ترسیده بودند و همه با هم تصمیم گرفتند
درباره این موضوع اصال صحبت نکنند .گفتم
آخر این چه کاریست؟ وقتی دستگیری پیش
میآید باید سریع از طرف افکار عمومی فشار
وارد بکنند ،گفت بیا خودت به محمد بگو .من
هم آن موقع تازه محمد داماد ما شده بود ،به او
توضیح دادم و گفتم ما با سازمان عفو بینالملل
رابطه داریم ،با سازمانهای حقوق بشری در
ارتباطیم ،این خبرها را نباید بگذارید بماند،
خطرناکتر است ،و رژیم دستاش بازتر است
اگر بداند هیچکس اعتراض نمیکند .محمد گفت
چه کار کنم؟ من واقعا نمیدانم ،بیا و با سعید
صحبت کن .در اسکایپ با سعید که در لندن
بود و با محمد از مالزی و من هم در آمریکا

صحبت کردیم .به سعید گفتم شما باید این را
رسانهای بکنید .گفت آخه االن به بیزنس ما
آسیب میزند و کسانی که بخواهند آگهی بدهند
وحشت خواهند کرد .گفتم الاقل غیر مستقیم از
یکجایی باید این را مطرح کرد .گفت از هر
جایی خبر برود ،ما دچار مشکل میشویم ،ما این
همه ضرر کردیم تا همه چیز را بیاوریم بیرون و
حاال که دوباره دارد پا میگیرد این ضربه میزند.
حاال کارمان را انجام میدهیم و اگر الزم شد
مطرح میکنیم .من مشخصات سازمانهای حقوق
بشری را به سعید دادم و گفتم هر وقت فکر
کردید که به این احتیاج هست که ما وارد عمل
بشویم و کمپین حقوق بشری برای شما هماهنگ
کنیم خبر بدهید .بعد پرسیدم که همه خانواده را
خارج کردید؟ گفت آره ،فقط پدر و مادرم هستند
که آنها هم میآیند و به ما سر میزنند ولی آنها را
هم کامل میآوریم بیرون.
به هر حال ،از زندان که بیرون آمدند به تدریج
و بدون سر و صدا ،زندگی و کسب و کارشان
را از ایران خارج کردند .همه سابقه زندان دارند،
خواهرها ،برادرها .رژیم علیه اینها تبلیغات منفی
زیادی کرد .در دورهای آنها را به همکاری با
مجاهدین نسبت داد ،عکس فتوشاپی درست
کردند .پس از آن ضد تبلیغ را شروع کردند و
عنوان شد با رژیم و سپاه همکاری دارند.
وزارت اطالعات خانوادهی کریمیان را به اتهام
تبلیغ و ترویج مسیحیت و برپایی کلیساهای
خانگی دستگیر کرده بود .آنها متهم به تبلیغ علیه
نظام و اقدام علیه امنیت ملی بودند .اما خانواده
حتی خبررسانی هم نکرد .چون تمام خانواده را
تهدید کردند که خبری به بیرون منتشر نکنند،
آنها هم از ترس صدمه خوردن به کسب و
کارشان چیزی بیان نکردند .در مجموع آنها هم
مخالف رژیم بودند.
یک سال پیش رژیم جمهوری اسالمی که از
گرویدن تعدادی از اعضای خانواده کریمیان
و خانواده فخرآور به مسیحیت مطلع شدند،

با روشهای مختلف ،اقدام به ضبط مخفیانه
ویدیوهای اسکایپی از محمد کریمیان و سایه
فخرآور کردند تا به این شکل هر دو خانواده
را به ارتداد از دین متهم کنند .با تهیه چندین
برنامه از مجموعه این ویدیوهایی که مخفیانه
تهیه شده بود ،وانمود کردند شبکه «جم» سیاست
مسیحیسازی گسترده را در داخل ایران پیگیری
میکند و از همین روش هم استفاده کردند تا
بتوانند حکم قتل مدیران شبکه را از مراجع تقلید
بگیرند .این برنامهها بارها از شبکههای سراسری
صدا و سیمای رژیم پخش شده.
* ممکن است بخشی از ارتباط تجاری
شرکت سعید کریمیان با سپاه بوده باشد؟
 من از جزییات تبلیغاتی که او برای اسپاسنرشبکه میگرفت خبر ندارم ،اما کمپانیهای زیادی
برای تبلیغ میآمدند و تلویزیون هم آگهیهای
آنها را پخش میکرد ولی سعید تاکید داشت چون
شبکه ما سیاسی نیست و اجتماعی و بیزنسی است
تبلیغات در آن هم باید شرایطی داشته باشد .اما
رژیم همیشه اتهام میزد که این شبکه در حال از
بین بردن فرهنگ اسالمی است .صحبت از این
بود که فتوای مراجع را گرفتهاند برای حرام بودن
این تلویزیون.
خانواده کریمیان داخل کشور بیزنس و ملک
داشتند ولی هرچه داشتند فروختند تبدیل به پول
کردند و در بیرون سرمایهگذاری کردند .سعید
کریمیان خودش خیلی خوشفکر بود و خیلی
خوب بیزنس را درک میکرد .دفتر اصلیاش در
لندن بود و تابعیت انگلیس را داشت.
* فکر میکنید هدف قرار دادن او ارتباطی به
فعالیتهای شما داشته باشد؟
 نمیتوانم در این باره چیزی بگویم ،واقعاًقضاوت سخت است ،اما بارها و بارها رژیم اسم
سعید کریمیان و فخرآور را کنار هم قرار داد،
نسبت فامیلی باعث شد تا عنوان کنند قصد ایجاد
شبکه خطرناکی علیه رژیم را دارند .هفتهای نبود
که رژیم مقالهای منتشر نکند و درباره این ارتباط
فامیلی و اینکه خطرناک هستند ننویسند.
* خانواده سعید کریمیان و همینطور خواهر
شما به همراه همسرش (برادر سعید) بعد از این
ترور به ترکیه سفر کردهاند ،ایا فکر نمیکنید
در خطر باشند؟
 با محمد در این باره صحبت کردم ،نگرانیهست ،اما وقتی خودم را جای آنها گذاشتم دیدم
خطر بیمعنی میشود؛ باید پیگیر ماجرا بود،
تلفنهایی را که بر اساس ارتباط قبلی از پلیس
و دستگاه امنیتی ترکیه داشتم در اختیارشان قرار
دادم تا موقع لزوم با آنها تماس بگیرند.
* خانواده کریمیان به طور کلی چه کسب و
کاری در ایران داشتند؟
 شرکت و کارخانههای تولیدی و خرید وفروشهای مختلف ،با بیرون ارتباطات صادرات
داشتند ،لوازم ساختمانی و لوازم خانگی…
* اینکه میگویید علیه نظام ،در رابطه با چه
گروهی؟
 رژیم اول اینها را بست به مجاهدین و یکی ازعکسهای سعید را با فتوشاپ بسیار احمقانهای
که بین همکاران بیزنس خودش بود درآورده
بودند و گذاشته بودند در یک عکسی که اعضای
شورای ملی مقاومت و خانم رجوی بودند .من
همان موقع هر دو عکس را در فیسبوک خودم
گذاشتم .عکس طوری بود که انگار سعید از
همه اینها بلندتر است در حالی که قد سعید بلند
نبود .کوچکترین ارتباطی هیچ وقت بین سعید و
مجاهدین وجود نداشته .پس از آن هم به خاطر
نسبت فامیلی گفتند که اینها شبکه فخرآورند و
فخرآور با ازدواج فامیلی میخواهد تلویزیون را
در اختیار بگیرد علیه نظام و از این حرفها.
اینها آدمها را از هستی و داراییشان ساقط
کردند .هر وقت عشقشان کشید به خانه مردم
ریختند ،دستگیر کردند ،اعدام کردند حاال با
وقاحت نامزد انتخابات میشوند .این نیست
که هر کسی فعالیت سیاسی بکند ،تقاص پس
میدهد .بلکه هر کسی تقاص پس میدهد .با این
رژیم باید از بیخ و بن برخورد شود.

خبرگزاری ایرانشهر

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

دوست هفتاد و هشتی من سالم

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

دوست  ٧٨ای من ،سالم!
امروز یادم افتاد که امسال ،اولین سالی است که تو به
سن قانونی رای دادن رسیدهای ،و یادم افتاد سالی که
تو به دنیا آمدی ،سالی بود که من هم نخستين راي را
داده بودم و سالي بود كه يك هجدهم تير در دل خود
داشت.
و یادم افتاد به سال  ٧٨كه دو سال قبل از آن ،یکی از
عجیبترین سالهای زندگی من و نسل ماها و به آن
هفتههای منتهی به دوم خرداد.
به شور و حال کمنظیر  -یا بهتر است بگویم بینظیر-
که برای تغییر دادن و تاثیر گذاشتن داشتیم .به بحثهای
طوالنی و فریادهای بلندمان.
به شعارهای پرطمطراق و گفتوگوهای پرهیجانمان.
به انگیزههای کهنه و آرزوهای تازهمان .به تردیدها و
امیدهایمان.
ِ
عجیب سوم خرداد ،که تا
و یادم افتاد به آن شب
صبح (که هیچ ،تا فردا شبش) نخوابیدیم و با هیجانی
عجیب و وصفناشدنی ،لحظه به لحظه اخبار رسمی
و غیررسمی اتفاق شگفتانگیزی را که افتاده بود دنبال
کردیم و با ناباوری به هم خیره شدیم.
۲۰میلیون رای برای خاتمی ،کاندیدایی که در بهترین
حالت خیال میکردیم ممکن است به سختی به دور
دوم راه پیدا کند.
۲۰میلیون؟! باورکردنی نبود ،حتی تا روزهای بعدش.
و آن اتفاق عظیم که چیزی جز حماسه نمیتوانست
نام بگیرد:
۸۰درصد مردم واجد شرایط آمده بودند تا رای
بدهند ،و اکثریت قاطعشان رای داده بودند به تغییر .به
هوای تازه ،به آزادی ،به اصالحات ،به امید.
و بعد دورهای هشتساله آغاز شد با هم ه سختیها و
سرخوردگیهایش ،با هم ه کمکاریها و کجرویهایش،
با هم ه خطاها و خطبازیهایش ،شايد بتوان گفت
تجرب ه استقرار يك نوگرايي -تو بگو سایهای از آن -در
تاریخ این سرزمین و در عصر سياه جمهوري اسالمي
است.
و البته چه کم و چه کوتاه! چرا که ما -من و همنسالن
من -نفهميديم كه اصال چه شد .شاید چون بادآورده
یکشبهای بود که نفهمیدیم چگونه با تندباد سیاه سال
 ۸۴از دستمان رفت.
چون خیال کردیم اگر وظایف مدنیمان را نادیده
بگیریم ،از بازی فعا ِل سیاست کنار بکشیم و از «حق
انتخاب»مان بگذریم ،زندگی به جایش چیز بهتری به
ما پیشکش خواهد کرد.
و آن چیز ،یکی از سیاهترین و تباهترین دورههای
تاریخی بود که این سرزمین به خود دیده است :هشت

سال تحریم و تحمیق.
هشت سال دروغ با چاشنی تمسخر.
هشت سال ادارهی کشور با جادو و خرافات.
هشت سال بر باد دادن آبروی یک ملت در جهان.
هشت سال تشکیل و تشدید شکافهای اجتماعی.
هشت سال غارت خزانهی مملکت با دزدی و
بیکفایتی.
هشت سال بیاعتمادی و ناامیدی مطلق.
اما اين پايان ماجرا نبود؛ هنوز آخرين بارقه هاي اميد
در ما جوش مي زد.
پس از هشت سال تلخ گمان كرديم كه آري
سرنوشتمان دست هیچکس نیست جز خودمان .و
هیچکس را نمیتوانیم سرزنش کنیم جز خودمان .و
هیچکس نمیتواند نجاتمان دهد ،جز خودمان ،از
لحظهاي که میرحسین موسوی را با آن موهاي پريشان
و چهره صوفيانه در حسينيه ارشاد ديدم احساس کردم
که میتوانم بهترین سالهای جوانیام را برای هر دم
تازه زنده نگه داشتن نام او و اين جنبش قمار کنم.
احساس کردم که این قماریست بر سر کلمه پر
ِ
عظمت «مقاومت».
اما از زماني كه كشته شديم ،خون داديم ،جوان
داديم ،سر خورده شديم و حصرهاي طوالني را تاب
آورديم اين اميد كه او ميگفت بذر هويت ماست ،در
ما خشكيد .آخ كه اين قمار جان ما را نشانه گرفته بود.
نميدانم كجا بود آن بزنگاه ،آن لحظهاي كه ديگر پايان
جواني ما شد و خداحافظي با سياست اميد.
دوست من تمام استخوانهای ما شكست و یک شبه،
به اندازه کل این سالها پیر شديم.
بیترید ،برگ رای میرحسین ،پایانی بر قدرت
رهاییبخش تلنبار شده در نام هشتادوهشت است و
این فتنه که برجانهای آزاده زده شد.
امیدوارم با برداشته شدن ِگامي ،مسیر رفع حصر او و
دو همرزماش تا حدی هموار شده باشد.
و حاال که بورژآزی و بخشهای افراطی حاکمیت
توانستهاند بر سر مفهوم «اعتدال» به توافق برسند،
مردی که مخالف اجرای اصل  44بود ،به زندگی طبیعی
بازگرد.
سالهای آتی ،سالهای غلبه صدای بورژآزی بر
صدای خانهبهدوشان و زیر پاافتادگان است ،سالهایی
خوش رنگ برای خبرنگاران خارجی ،اما با انبوهی از
گرسنهگان که ديگر تمامي حاميانشان در آن سيستم را
از دست دادهاند.
***
دوست٧٨اي من!
صبح هجده تي ِر هفتاد و هشت كه آخرين صبحى
از
ِ

بود كه «هنوز» باور داشتم به بعضى آدمها و بعضى
چيزها .تا  ١٠سال بعد از آن ،من مانده بودم و ت ّلى از
آوار اعتماد و اعتقادِ جوانى كه بهترين سالهاي بيست
سالگياش هر چه شنيده بود باور كرده بود.
حال و بعد از هجده سال ،من چيزى بيشتر از حقوق
انسانى و مدنى هر شهروند اين سرزمين از حكومت
سرزمينم طلب دارم:
ايمان و اعتمادى كه آن روزها رفت و ديگر هرگز
برنگشت.
***
سال  ٧٨برای هردوی ما سا ِل شروع بوده است.
برای تو سال شروع زندگی فردی ،و برای من سال
شروع زندگی اجتماعی؛ چیزی که تو امسال میتوانی
تجربهاش کنی .اما نه مثل من و نسل من ،که بهتر
خیلی بهتر -از ما.چون حاال ،در سال  ١٣٩٦شمسی ،تو خيلي بهتر از
ما میدانی كه اگر اميد از دلها رخت بر كند ،مرگ
آن جامعه فرا ميرسد .تو امروز شاهد و ناظر بر تمام
تجربيات مايي و هيچ كس جز تو محق بر سرنوشت تو
نيست ،حتي من كه از مقام نصيحت بر آمدهام.
دوست من تو ميداني یک تغییر بسیار بزرگ،
حاصلجم ِع تغییرهای بسیار کوچک است؛ و بهتر
خیلی بهتر -از ما میدانی که جز خودِ تو ،کسیروزگار تو را تغییر نخواهد داد.
***
من از اين رژيم ،از اين بالي نسل سوز ،از اين افعي
هزار سر ،از اين سرطان كشنده پيشرو بيزارم اما هرگز
از مشاركت خود و حضور در اين خطرگه پشيمان
نيستم چرا كه اصول مبارزه و حق خواهي و يا مماشات
و تساهل در ايران با بسياري از جوامع ديگر متفاوت
است .كه اگر نميرفتم امروز اين من نبودم .رفتم و
حاال اين زخمهاي عميق هر روز در اين سوي جهان و
در غربت مرا به خود يادآور ميشود.
***
دوست  ٧٨اي من! هر حضوري تاواني دارد .از
مالمت امالهاي نانوشته هراس نداشته باش ،او كه
ميگويد«غلط» نداشته و ندارد ،گذر مدادش به تراش
نخورده است.
***
کسی میتواند آتش را در آغوش گیرد
لباسش نسوزد؟
کسی میتواند بر اخگر گدازان راه رود
پاهاش نسوزد؟
 -کتاب امثال سلیمان

انتخابات بی رمقی که در راه است

بابک بردبار  -روزنامه نگار:

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

پس از گذشت تنها  ۸سال ،حوادث سال  ۸۸دیگر
به نظر جایگاه چندانی در گفتارها ،گفتوگوها و
بگومگوهای انتخاباتی ندارند؛ نه از خواستههای
جنبش سبز امروز خبری است ،و نه دیگر لعن «فتنه»
وزن چندانی در وزنکشیهای انتخاباتی دارد .پس از
گذشت  ۴سال از انتخاب «اعتدال» ،امروز مرزهای
اصالحطلبی و اصولگرایی آنقدر مبهم شده است
که تشخیص آنها از همدیگر در واقعیت کم و بیش
غیرممکن است .اکنون در غیاب برنامههای سیاسی
مشخص که بازنمای تضادهای واقعی جامعه باشند ،جز
اظهارنظرهایی مبهم و غیردقیق در مورد قیمت گوجه
فرنگی و مبلغ وام ازدواج گویا موضوع دیگری برای
گفتوگو باقی نمانده است .این در شرایطی است که
ش روی
برخی از ناظران داخلی و خارجی ،انتخابات پی 
ریاستجمهوری را به ویژه با توجه به احتمال مرگ
آیتاهلل خامنهای ،مهمترین انتخابات تاریخ جمهوری
اسالمی تلقی میکنند.
ت جمهوری سال  ،۸۸طوالنیترین
انتخابات ریاس 
ت جمهوری ایران بود؛ انتخاباتی
انتخابات تاریخ ریاس 
که زود شروع و دیر تمام شد .در شرایطی که مسائلی
همچون توزیع یارانهها و گشتهای ارشاد و مباحثی
همچون اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری و
سن رأیدهندگان و ماجرای هاله نور و… از پیش
موجب گرمتر شدن تنور انتخابات شده بود ،موج
«رنگی» تبلیغات و تجمعات انتخاباتی خیلی زود
خیابانهای تهران و برخی از شهرستانها را درنوردید.
بهت و خشم عمومی صبح نخست پس از اعالم

نتایج و شائبه تقلب ،دو روز بعد در  ۲۵خرداد به
یکی از عظیمترین راهپیماییهای تاریخ ایران بدل شد.
تظاهرات سکوت ،به ویژه پس از خطبههای نماز جمعه
علی خامنهای ،با سرکوب خشن پلیسی پاسخ داده شد.
جنبش سبز زاده شد و به شکلی فعال تا  ۲۵بهمن
 ۱۳۸۹ادامه یافت.
در سایه سرکوب معترضان ،انتخابات مجلس ۱۳۹۰
در سایه وقایع  ۸۸در عین ناامیدی و بیتفاوتی جامعه
مدنی برگزار شد .شاید تنها اتفاق معنادار این انتخابات،
تک رأی محمد خاتمی در دماوند بود .او در پاسخ به
انتقادات به خاطر مشارکت در انتخابات گفت« :تعیین
استراتژی عدم معرفی نامزد و ارائه لیست هیچگاه به
معنی تحریم انتخابات نبود».
ت جمهوری در سال  ،۹۲نه فقط نقطه
انتخاب ریاس 
ت جمهوری در بحبوبه مذاکرات
عطفی برای نظام ریاس 
هستهای ،بلکه لحظهای تعیینکننده برای جامعه مدنی
با توجه به خاطره هنوز زنده جنبش سبز و شایبه
تقلب در انتخابات بود .در حالی که به نظر میرسید
رد صالحیت هاشمی رفسنجانی به نقطه پایانی
زودهنگام بر وسوسه مشارکت مخالفان و ناراضیان
وفادار به جنبش باشد ،ورق به سرعت برگشت؛ و
فضای انتخاباتی ،همزمان با مناظرهها و به ویژه در
اثر موجهای تبلیغاتی اصالحطلبان دست-راستی در
مورد خطر سوریهای شدن ایران و اسقاطی شدن نظام
اقتصادی کم و بیش شکل گرفت.
این بار خود جامعه مدنی (در واقع بخشی از آن که
ت تأثیر اصالحات و دوم خرداد قرار داشت) به
تح 
جای حکومت دچار تضاد و دو دستگی شد.

رنگ بنفش ،پیکر جنبش سبز را دوپاره کرد .و
البته بر خالف چهار سال گذشته ،شکاف و تردید
و گفتوگوی درونی جامعه مدنی ،دیگر نه «به چه
کسی رأی دادن» ،بلکه مستقیم ًا به نفس شرکت یا عدم
شرکت در انتخابات مربوط میشد.
حاال کمتر از بیست روز به انتخابات ریاست
جمهوری ،جامعه هنوز حال وهوای انتخاباتی به خود
نگرفته ،و علیرغم اتفاقهایی همچون رد صالحیت
محمود احمدینژاد و احضار همزمان خاطره موسوی
و احمدینژاد توسط قالیباف در مناظره و… خبر
چندانی از هیجان انتخاباتی نیست.
شرایط به گونهای است که نه تضاد فعالی را میان
جامعه و دولت میتوان ردیابی کرد ،و نه در درون
جامعه انتخاباتی ،گفتوگویی جدی و معنادار بر سر
ایدهها و مفاهیم و برنامهها در جریان است.
جای شور و اشتیاق فزاینده در آستانه انتخابات ۸۸
را نوعی اعالم هواداری کنترلشده گرفته است ،و به
جای گفتوگوهای پردامنه و پرشور موافقان و مخالفان
مشارکت در انتخابات سال  ،۹۲نوعی فضای بیمیلی
در مشارکت در بحث و گفتوگو ،حتی در مورد نفس
مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات ،حکمفرماست.
به نظر میرسد تصمیم انتخاباتی در این دوره مشروط
و منوط به بحثها و گفتوگوهای انتخاباتی نیست و
از خالل آنها متبلور نشده است .مضاف بر آن ،جمعیت
فعال انتخاباتی تا حد بسیار زیادی نسبت به دورههای
پیش آب رفته است.
دریک کالم ،نه ایده و مفهوم و نه شور و هیجان :آیا
این وضعیت در دو هفته آتی تغییر خواهد کرد؟
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روی میز تحریریه:

دو روی یک سکه

دکتر مهدی آقازمانی  -جامعه شناس:

من میخواهم بروم رای بدهم به حسن روحانی که
باز هم خواهر و مادرم را در ایران به دلیل پس و پیش
رفتن حجابشان گشت ارشاد بگیرد .از ترس اینکه مبادا
قالیباف یا رییسی رییس جمهور شوند و همین گشت
ارشاد برود خواهر و مادرم را در ایران بگیرد به دلیل پس
و پیش رفتن حجابشان!
بله من میخواهم رای بدهم به حسن روحانی ،که
باز هم بگوید« :شعار مرگ بر آمریکا در کشور وحدت
آفرین شده» تا مبادا قالیباف یا رییسی سر کار بیایند و
احتمال بر قراری رابطه با امریکا به دلیل شعار وحدت
آفرین مرگ بر آمریکا به خطر بیافتند.
بله درست است من میخواهم بروم و رای بدهم
به روحانی تا بازهم فعاالن رسانه های مجازی و
روزنامهنگاران را وزارت اطالعات بازداشت کند تا مبادا
قالیباف یا رییسی رییس جمهور شوند که باعث شود
وزارت اطالعات بیاید و فعاالن رسانه های مجازی و
روزنامه نگاران را زندانی کند.
من میخواهم بروم و رای ناچیز خود را به نفع روحانی
به صندوق بیاندازم تا همچنان حقوقهای نجومی از

خزانه دولت و کیسه ملت پرداخت شود .تا مبادا قالیباف زیبای عاشقانه میگذارم و از بوسیدن کسی که دوستش
یا رییسی همه کاره شوند و وجوه نجومی از خزانه دولت دارم در ساحل اقیانوس لذت میبرم و فکر میکنم باید
بروم رای خود را در حمایت از نماینده مذهبی که کلیه
کیسه ملت پرداخت شود.
من احمق نیستم .تحصیل کردهام .در دانشگاه درس این رفتار مرا جرم تلقی میکند به صندوق بیاندازم و از
خواندهام اما جای دانش تنها تعصب در ذهنم بارگذاری آن مهمتر به رژیمی که چنین قوانینی را در مملکتم رایج
کردهاند .آنقدر که حتی این سوی دنیا و در جهانی با کرده مشروعیت ببخشم.
ی و درک معنی حقیقی دمکراسی هم راستش را بخواهید مثل پفک نمکی ،بستنی سنتی و
روابط آزاد انسان 
نمیتوانم تعصب را از خود دور کنم .به همین دلیل کباب کوبیده با ریحان تازه است .تا در آن مملکت بودم
میخواهم به روحانی رای بدهم که متعصبان و کند پی شکالت خارجی ،بستنی ایتالیایی و استیک با پوره
نظران به قدرت نرسند ولی اگر کسی به رای دادن من سیب زمینی فرانسوی بودم و حاال یکباره همه آنها برایم
اعتراض دارد ،آنقدر متعصبانه میتوانم پاسخ آن «خود مقدس شده.
فروخته غرب زده» را بدهم که بفهمد دنیا دست کیست .درست مثل همین .از آن مملکت و حکومت به ستوه
من در مقام انسانی که دلش نمیخواهد نماز بخواند آمده بودم که راهی خارجه شدم و حاال میخواهم برای
یا روزه بگیرد میروم رای میدهم به رژیمی که نماز تداوم مسیر غلطی که مملکتم را به زندان برای جوانانش
خواندن را در مدرسههایمان اجباری کرد و خاطره بوی تبدیل کرد بروم رای خود را به صندوق بیاندازم.
گند پای بچههای مدرسه در سالن نمازخانه هنوز هم من اصالحطلبم و نمیدانم روی دیگر سکهام در
سرزمین مادری ،غارتگرانی هستند که به هیچ چیز در آن
مشام را آزار میدهد.
من به رعایت حجاب اجباری اعتقادی ندارم و هر روز سرزمین رحم نکردند و در قلع و قمع فرزندان آن ملت
در خیابانهای لسآنجلس هزاران دختر و زن را میبینم در برهه های گوناگون تاریخ این چهل سال که بر ما رفته
که موهایشان را به آفتاب و باد سپردهاند و از زیبایی است ،از هیچ صبوعیتی فروگذار نبودهاند.
حضورشان در هر گوشه و کنار لذت میبرم اما میروم من با همه آراستگی و دخترانی با فکر من با همه زیبایی
رای میدهم تا زنان و دختران مملکتم خودشان حق و برازندگیشان تنها روی دیگر سکه همان طلبهها و
بسیجیهای متحجر و متعصبی هستیم که همین حاال
انتخاب نوع پوششان را نداشته باشند.
من میخواهم رای بدهم اصال به تو چه که من چرا در هر گوشه آن سرزمین دارند خود ما را که روزی در
میخواهم رای بدهم .من بیماری خود فریبی مزمن دارم آن مرز و بوم بودیم و نمیخواستیم رای بدهیم چون از
و فکر میکنم راه نجات مملکتم درآوردن آن از حلقوم اساس آن رژیم فاسد را قبول نداشتیم ،شماتت میکند.
همان ها که فردا اگر بپرسیم رای ما کجاست؟ با چوپ و
شغال و سپردنش به دست روباه است.
من آرایش میکنم ،عطرهای خشبوی فرانسوی به خود چماق و باتوم ،ترک موتور مینشینند ،به خیابان میآیند
می زنم ،لباسهایم از بهترین برندهای اروپایی است و در و کلتشان را از کمرشان میکشند و مستقیم در پیشانی و
بهترین رستورانها و بارهای ساحل اقیانوس آرام ،قرار گلوی من ،تو و ندا آقا سلطان شلیک میکنند.

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:
 -1كاهو  -انباز  -غم واندوه
 -2جريب  -حرام دم بریده!  -از شهرهاي استان فارس
 -3پسر مازندراني  -پوششي ژالتيني براي داروهاي تلخ
 دورويي -4ضمير غائب  -وسيله  -رنگ دريا  -دره
 -5ذرت  -پيشنهاد  -بي خطر  -قلم درشت
 -6ثروتمند  -دور دهان  -دوبين
 -7كيف سفري  -اثر ژان پلسارتر
 -8جايز  -صنم  -عدد ماه  -قوت اليموت
 -9از اثرهاي معروف فروغ شهاب  -باال پوش بلند
 -10حجم هندسي  -آواز  -ظاهر ساختمان
 -11ظرف رنگرزي  -خروس  -ترش و شيرين  -كاريز
 -12شلوار كوتاه  -زود و فوري  -حيوان اهلي  -سايه
گاه
 -13مادر وطن  -جمع مرهم  -بيماري سر و صدا
 -14اثر پير لوئيس  -دام  -ظاهر عمارت
 -15دوره پس از بيماري  -حرف پيروزي  -تندرست
عمودي :
 -1اثر پارالگر كويست  -عمارت
 -2زمين بلند  -ابزار نجاري  -دورو
 -3فارسي قديم  -موج دريا  -دوربين فرنگي
 -4متاع  -فگار  -كلمه شگفتي
 -5هم اكنون  -بله التين  -بيسواد  -زمان معيين

 -6شمشاد  -لنگه بار  -توده بخار متراكم  -ادويه هندي
 -7قوچ  -درشكه روسي  -پيمان آتالنتیک شمالی
 -8محوطه دادگاه  -روزانه
 -9پيشه ور  -مخترع ماشين حساب  -روش
 -10اثر اميل زوال  -سالح زنبور  -آب بند  -نوعي حلوا
 -11بيحال  -ترش و شيرين  -پايتخت ريشه اي  -دومين
مهره گردن
 -12پول ژاپن  -نگهبان خرمن  -شب مهتابي
 -13كار مجري  -از شهرهاي خراسان  -مجلس اعيان
 -14مشاور  -كشور هفتاد و دو ملت  -سر انگستان
 -15فرشته آبها  -بو كشيدن

حل جدول شماره گذشته

10

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و دوم -شماره  - 65آدینه  5می 2017

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:65 - MAY,5 , 2017

در دنیای دانش و هنر:

کشفهایاتفاقیکهجهانراتغییردادند

کشفیات ،اختراعات و نوآوریها معموال حاصل سالها
تحقیق دانشمندان هستند .اما نگاهی به تاریخ نشان میدهد
که «اتفاق» و «تصادف» هم در برخی از یافتهها دخیل بوده
است.

اخیرا نتایج تحقیقات فدریکا برتوچینی ،پژوهشگر
انستیتوی زیستپزشکی و زیستفنآوری در کانتابریا در
اسپانیا ،در مورد کرمپیلهساز کندوی زنبور عسل منتشر
شد .او کرمها را از کندو جمع کرد و درون یک کیسه
پالستیک ریخت ،اما کرمها ساعتی بعد پالستیک را
خوردند ،سوراخی ایجاد کردند و بیرون آمدند.
زبالههای پالستیکی اکوسیستم کره زمین را با خطر روبرو
کردهاند .این کرمها پالستیک را میخورند و فضوالت
میکروپالستیکی از خود به جا نمیگذارند ،بلکه پلیاتیلن
را به ترکیب شیمیایی اتیلنگلیکول تبدیل میکنند .حاال
این کشف تصادفی این کرمها راه را برای تحقیقات بیشتر
باز کرده است .فدریکا برتوچینی حدس میزند کرمها
دارای نوع معینی آنزیم هستند که اگر به تولید صنعتی
برسد ،مشکل زباله پالستیک حل میشود.

روبرت چیزبرا ( )Robert Chesebroughشیمیدان
بریتانیایی که شرکتاش رو به ورشکستگی میرفت،
تصمیم گرفت وارد عرصه حفاری و تولید نفت شود.
او هنگام کار متوجه شد که روی سطح ابزار و لولهها
مادهای پارافینگونه دیده میشود و کارگران نیز گرچه از
آن شکایت دارند ،اما برای بهبود زخمهایشان از این ماده
چرب استفاده میکنند.
روبرت چیزبرا که کنجکاویاش برانگیخته شده بود
قدری از آن ماده چرب نفتی را به آزمایشگاه برد و در
نهایت از آن کاالیی تولید کرد که در آغاز نام تجاری
«پترولیوم ژله» برای آن برگزیده شد .مردم دنیا امروز این
محصول را با نام «وازلین» میشناسند.
روی پالنکت شیمیدان آمریکایی که به کاشف «تفلون»

معروف است ،در واقع در تحقیقات خود بدنبال تولید
مواد سردکننده برای یخچال بود .یکی از کپسولهای گاز
«تلوریم هگزافلوئورید» که او با آنها کار میکرد در سال
 ۱۹۳۸آنقدر در انبار مانده بود که به پودر تبدیل شده بود.
البته چند سالی طول کشید تا از ماده تفلون که بصورت
تصادفی از گاز «تلوریم هگزافلوئورید» بدستآمده بود در
ماهیتابه و دیگر ظرفهای نچسب در آشپزخانهها استفاده
کنند.

محققین کمپانی فایزر در حال آزمایش بر روی ماده
«سیلدنافیل» برای بیماران قلبی بودند .آنها پس از مدتی
متوجه شدند مردانی که بهصورت آزمایشی از این قرصها
استفاده میکردند ،عالقه زیادی به آن نشان میدادند.
محققین بهزودی دریافتند دلیل این عالقه ،افزایش قدرت
جنسی و میل به سکس در آن مردان بوده است .بدین
ترتیب بهجای قرص «قلب» ،قرص «ویاگرا» برای تقویت
میل جنسی مردان متولد شد.

پرسی اسپنسر یک مهندس آمریکایی بود که در شرکت
رایتیون (تولیدکننده تجهیرات نظامی) کار میکرد .او
هنگامی در حال عبور از مقابل یک مگنترون بود متوجه شد
که شکالت موجود در جیبش ذوب شده است .مگنترون
یک لوله خأل مورد استفاده برای تولید امواج میکرو ویو
یا ریزموج است .اسپنسر در سال  ۱۹۴۷اولین ماکروفر را
اختراع کرد که  ۴۰۰کیلو وزن و  ۲متر ارتفاع داشت.

مطابق داستانی مشهور ،روزی نیوتن زیر یک درخت
سیب نشسته بود که ناگاه سیبی به زمین افتاد و او از این
واقعه به «نیروی جاذبه» پی برد .طبق همین داستان او
سالها بعد ،در  ۱۵آوریل  ،۱۷۲۶به دوست نویسندهاش
ویلیام استاکلی گفت« :این واقعه سئوالی را به ذهنم آورد
که چرا سیب همیشه مستقیم ًا به پایین میافتد؟ چرا به
جای حرکت به سمت مرکز زمین به طرفین یا رو به باال
نمیرود؟» هنوز هم صحت و سقم این داستان روشن
نیست.

تولید کبریت مدرن هم حاصل یک تصادف بود .جان
واکر ،داروخانهدار بریتانیایی ،در سال  ۱۸۲۶اولین کبریت
شیمیایی را ساخت .او روزی موادی چون آنتیموان
سولفید ،کلر سدیم ،صمغ عربی و موادی دیگر را با چوبی
کوچک هم میزد .مقداری از این مواد به چوب چسبیده
بودند و او برای اینکه این مواد از چوب جدا شوند آن را
بر سطحی سخت کشید که چوب ناگهان شعلهور شد.

کشف پنیسیلین در سال  ۱۹۲۸هم با یک تصادف همراه
بود .آلکساندر فلمینگ ،محقق اسکاتلندی ،پس از پایان
کار و آزمایش بر روی استافیلوکوک فراموش کرد پنجره
آزمایشگاه را ببندد و به همین دلیل گرده کپک پنیسیلیوم
بر روی ظرف کشت باکتریها نشست و تمام باکتریهای
کاشته شده را نابود کرد .فلمینگ به این نتیجه رسید که
این ماده میتواند از رشد باکتریهای مضر جلوگیری کند.
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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  5می 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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چهاردهمین رژه ایرانیان در نیویورک
برگزار شد

چهاردهمین مراسم رژه نوروزی ایرانیان در نیویورک با
استقبال ساکنین ایرانی و غیر ایرانی این شهر برگزار شد .این
مراسم از ساعت دوازده نیمروز یکشنبه  30آپریل  2017به
وقت محلی شرق آمریکا آغاز شد و بیش از یک ساعت به
طول انجامید.
به گزارش خبرنگار ایرانشهر از نیویورک ،که مراسم رژه
ایرانیان در این شهر برگزار شده است ،مراسم امسال بیش
از هفت هزار بازدید کننده داشته است و در آن نزدیک به
ب گروههای مختلف رژه رفتهاند.
ششصد ایرانی تبار در قال 
رژه ایرانیان نیویورک در خیابان مدیسن در مرکز منهتن
در حالی برگزار شد که از شب گذشته محدودیتهای
ترافیکی ویژهای برای برگزاری آن در این منطقه از سوی
پلیس اعمال شده بود .در مراسم امسال نیز دهها نماد ملی،
ماکتهایی از ابنیه تاریخی و چندین سمبل فرهنگی ایران که
به وسیله گروههایی از جوانان با لباسهای محلی همراهی
میشدند در بخش ویژهای از خیابان مدیسین رژه رفتند.
نمادهایی چون پاسارگاد ،تخت جمشید ،برج شهیاد تهران،
آرامگاه بوعلی سینا در همدان ،سی و سه پل اصفهان و ...از

ماکتهایی بود که با زیبایی خاص و در ابعاد تقریبا بزرگی
ساخته و بر روی خودروهای ویژهای برای حمل نصب
شده بود.
کاروان رژه و بازدیدکنندگان از آن که بسیاری از ایشان از
مناطق و شهرهای مجاور برای بازدید این مراسم در خیابان
مدیسین جمع آمده بودند پس از پایان رژه که تقریبا یک
ساعت به طول انجامید به بخشی از پارک مرکزی(Central
 )Parkنیویورک در مجاورت همین خیابان منتقل شدند که
از قبل برای میزبانی ایرانیان مهیا شده بود .همه ساله مراسم
شادی و رقص نوروزی ایرانیان تا ساعتی پس از بعد از ظهر
در این محوطه ادامه مییابد.
مراسم رژه ساالنه ایرانیان در کالنشهر نیویورک
( )NY Persian Paradeاز سال  2005تا کنون،
همه ساله در نخستین هفتههای پس از نوروز و به همت
گروهی از فعاالن فرهنگی ایرانیآمریکایی ساکن در شرق
ایاالت متحده آمریکا برگزار میشود .ایده این طرح را دکتر
رضازاده با مشارکت دکتر اسدی ارائه کردند و تا کنون با
صرف هزینههای شخصی آنرا به اجرا گذاشتهاند.

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:65 - MAY,5 , 2017

