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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:

عروسیهشتمیلیوندالری:
عروسایرانیتباراست
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طرح تحقیق تازه ای در کنگره:

پرزیدنتاوبامادرمظاناتهامهمکاری
با«البیهایجمهوریاسالمی»

جایزه ادبی آلمانی به رمان نویس
ایرانیرسید
تصادف مرگ بار در آناهایم
نمایندهپرتورنچبهدنبال
استیضاحرییسجمهوری
در حالیکه خبر تحقیقات کنگره و
تعطیلیزنجیرهای
سنای آمریکا درباره ارتباط به قدرت
فروشگاه های بزرگ
رسیدن رییسجمهور دانلد ترامپ و
روسیه و نیز نقش «جیمز کومی» رییس
سابق افبیآی در این زمینه در صدر
افزایش نگرانیها  از  زلزله
اخبار قرار دارد ،جمعی از نمایندگان
جمهوریخواه دو مجلس قصد دارند
احتمالیسنآندریاس
تا پروژه تحقیق و تفحص در مورد
رابطه باراک اوباما رییسجمهور سابق
آمریکا و همکارانش ،با نقض اجرای
یک سینمای تگزاسی در مرکز
قانون جلوگیری از حمایت مالی
شهرلسآنجلس
جمهوری اسالمی ایران از تروریسم
را کلید بزنند.
روز پنجشنبه هشتم جون ، 2017
پلیس به دنبال یک مهاجم
توجه افکار عمومی به سوی جلسه
جنسی در وست ال.ای
شهادت جیمز کومی رییس سابق
افبیآی (که توسط دونالد ترامپ
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید اخراج شد) در مجلس معطوف بود

و حتی بسیاری از اعضای حزب
دموکرات امیدوار بودند که در پایان
این جلسه ،بهانه الزم برای استیضاح
احتمالی رییسجمهور ترامپ بدست
آید.
اما در همان روز پنجشنبه جلسه
استماع دیگری در مجلس بر پا
شد که اخبار آن به مراتب مهمتر و
تکاندهندهتر از سخنان جیمز کومی
برای ایرانیان بود؛ پرزیدنت باراک
اوباما و دولتش متهم شدهاند که با
انحالل واحدهای امنیت ملی که در
اصل مشغول بررسی و ردیابی شبکه
تامین مالی بودجه تروریسم حکومت
جمهوری اسالمی ایران بوده ،قانون را
نقض کردهاند.
شخص باراک اوباما« ،والری
جرت» مشاور ارشد رییسجمهور

سابق (که متولد شهر شیراز در ایران
است)« ،سوزان رایس» و تنی چند
دیگر از اعضای تیم همکاران اوباما
در دولت فدرال متهم هستند که
با اجرای سیاست انحالل آگاه و
سیستماتیک واحدهای اجرایی قانون
ویژه مبارزه با تامین بودجه تروریسم
حکومتهای ایران ،سوریه و ونزوئال
از تحقیقات درباره شبکه تامین مالی
فعالیتهای تروریستی این کشورها
جلوگیری کردهاند .اوباما و «جان
کری» وزیر امور خارجه وقت آمریکا
نگران بودند تا با به ثمر رسیدن
تحقیقات واحدهای امنیتی مبارزه با
تامین مالی تروریستها ،مذاکرات
معامله هستهای با جمهوری اسالمی
به خطر بیافتد.
ادامه در صغحه 2

جایزه شیمی و بیو شیمی دانشگاه  UCLAبه دانشمند ایرانی رسید
دانشگاه  UCLAاعالم کرد جایزه عالی شیمی و بیو
شیمی خود در سال  2017را به دکتر سپهر سرشار
شیمیدان و دانشمند کاشف در رشته امور دارویی
اهدا خواهد کرد و از وی برای سخنرانی ویژه مراسم
فارغ التحصیلی دانشجویان این دانشگاه در سال
 2017دعوت کرده است .این سخنرانی شنبه  17جون
 2017در صحن اصلی دانشگاه برگزار خواهد شد.
دکتر سپهر سرشار در هنگامی که دانشجوی مقطع
کارشناسی در دانشگاه  UCLAبود ،با پیشنهاد
مشاورش رشته تحصیلی خود را از ریاضی به شیمی
تغییر داد .در سال  1989پس از دریافت مدرک
کارشناسی برای تحصیالت تکمیلی در رشته شیمی
به دانشگاه هاروارد پیوست .او در سال  1994نخستین
کار حرفهای خود را آغاز کرد و به عنوان شیمیدان دیسکینزی کینزیا و سندروم تورت نام برد که توسط پدرش در سال  ،2015عهدهدار مدیریت این کمپانی
دارویی به کمپانی «اونتوژن» در سندیهگو که پیشگام اتحادیه دارویی و غذای ایاالت متحده ( )FDAتایید است .اوقات فراغت دکتر سرشار به سفر ،سیر و
شیمی ترکیبی بود ،ملحق شد.
شده است.
سیاحت ،اسکی و غواصی میگذرد.
در سال  2001دکتر سرشار شرکت شیمی 
– دارویی تا کنون دکتر سپهر سرشار چندین مقاله علمی نوشته دکتر سرشار فرزند نخست خانواده سرشار(هما و
آسپکس را تاسیس کرد که در  2015توسط کمپانی و بیش از یکصد اختراع نیز به نام خود ثبت کرده نجات) است که مادرش به دلیل بیش از نیم قرن فعالیت
توا به مبلغ سه و نیم میلیارد دالر خریداری شد.
است .او در حال حاضر در یک شرکت خانوادگی به برجسته فرهنگی به عنوان یکی از شناخته شدهترین
توان
می
از مهمترین کارهای دکتر سپهر سرشار
نام پریتوس پارتنرز درگیر است که توسعه امالک و روزنامهنگاران مستقل ایرانیآمریکایی سال گذشته موفق
به تولید داروی ضد تشنج در بیماری هانتینگتون ،مستغالت تجاری فعال است و از زمان بازنشستگی به اخذ جایزه ارزشمند میراث آمریکایی شد.

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

www:iranshahrnewsagency.com
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تصویر هفته		 :

اثر :ژاک فراست

به پاس مطالعه ،پژوهش و تدریس تاریخ معاصر ایران :

دکتر عباس میالنی

مورخ ،ایرانشناس و نویسندهای ایرانی ،مدیر برنامه مطالعات ایرانی در
دانشگاه استنفورد و استاد علوم سیاسی.
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در کانون خبر:

عروسی هشت میلیون دالری :عروس ایرانیتبار است

پسر یک میلیاردر نفتی نیجریهای با دوست دختر
مدل ایرانیتبارش طی مراسم مجللی در یک کاخ
بریتانیایی ،پیوند زناشویی بستند .عروسی آنها بیش
از هشت میلیون دالر هزینه داشته است.
به گزارش نشریه انگلیسی سان« ،فوالرین االکیا»
پسر سرمایهدار فعال نفتی نیجریایی در تعطیالت
آخر هفته گذشته در یک مراسم عروسی لوکس در
کاخ تاریخی بلنهیم آکسفوردشایر با دوست دختر
زیبای ایرانی تبارش «نازنین جعفریان قیصری فر»
ازدواج کرد .مادر داماد ،خانم «فولورونشو االکیا»،
یکی از بزرگترین سرمایه داران نفتی نیجریه است
که توسط مجله فوربس به عنوان چهاردهمین زن
ثروتمند آفریقا و هشتادمین زن قدرتمند جهان
معرفی شده است .ثروت خانم االکیا حدود دو و
یک دهم میلیارد دالر تخمین زده می شود.
عروس خانم ایرانی ،نازنین جعفریان ،فارغ
التحصیل رشته مهندسی زیستپزشکی از دانشگاه
منچستر است .او همچنین دیپلم رشته حقوق
دارد و به عنوان مدل و نیز مشاور بازاریابی کار
کرده است .داماد نیجریایی ،آقای فوالرین االکیا،
کارآفرین ،سرمایه گذار و فیلمبردار است و همسر
اولش را به دلیل ابتال به سرطان از دست داده است.

کاخ بلنهیم که محل برگزاری مراسم عروسی
این زوج بود ،در منطقه ووداستاک قرار دارد که
سرزمین اجدادی وینستون چرچیل ،نخست وزیر
مشهور بریتانیاست و در میان یک میلیون گل رز
قرار گرفته است .برای آرایش گلهای این مراسم،
طراح مشهور گل ،جف لیتهم در نظر گرفته شد که
پیش از این برای مراسم ستارگان معروفی همچون
«مدانا» و «کارداشیان» کار کرده است و برای

سازماندهی گل کاری این عروسی ،سی نفر همکار
به او کمک کرده و حدود چهارصد و هشتاد هزار
دالر حق الزحمه دریافت کرده است.
برای این عروسی کیک سه و شش دهم متری در
نظر گرفته شده بود و برنامه آتش بازی مفصلی
نیز در پایان مراسم برگزار شد .کل هزینه های
عروسی ،حدود هشت میلیون و سیصد هزار دالر
برآورد شده است.

جایزه ادبی آلمانی به رمان نویس ایرانی رسید
جایزه ادبی «لیبراتور» آلمان در سال  ۲۰۱۷از سوی
انجمن «لیت پروم» به خاطر رمان «ترالن» به نویسنده
ایرانیتبار ،فریبا وفی تعلق گرفت .این جایزه در ماه
اکتبر امسال در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت
تسلیم خانم وفی خواهد شد.
انجمن لیت پروم آلمان اعالم کرده که جایزه لیبراتور
امسال را با توجه به رای خوانندگان کتاب به خاطر
رمان «ترالن» تقدیم خانم وفی میکند .این انجمن
که از سوی نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت

پشتیبانی میشود ،در سال  ۲۰۱۶از اعضا و عالقمندان
خود خواسته است که بهترین کتابی را که خواندهاند
به این انجمن معرفی کنند .تعداد کسانی که در این
سال به رمان ترالن فریبا وفی رای دادهاند ،نسبت به
سایر نویسندگان بیشتر بوده ،اما تعداد آنها اعالم
نشده است.
به برنده این جایزه ادبی ،مبلغ  ۳هزار یورو پاداش
نقدی نیز اعطا می شود .وی ضمنا برای دریافت جایزه
و شرکت در برنامههای کتاب خوانی برای عالقمندان

خود به نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت دعوت
خواهد شد.
فریبا وفی یکی از موفقترین داستان نویسان زن
ایرانی تبار است که آثارش در خارج از ایران نیز
مخاطبان زیادی دارد .ترجمه آلمانی کتاب «پرنده من»
او پیش تر با عنوان ( Kellervogelپرنده زیر زمین)
در آلمان منتشر شده است .در سال گذشته نیز نشر
سوژه در شهر برمن آلمان ،ترجمه رمان ترالن را روانه
بازار کرد.

پرزیدنتاوبامادرمظاناتهامهمکاریبا«البیهایجمهوریاسالمی»

ادامه از صفحه اول:
به گزارش خبرگزاری  CFPکانادا ،روز پنجشنبه هشتم
ژوئن گذشته در جلسه استماع کمیته روابط خارجی کنگره
ایاالت متحده درباره اتهامات دولت اوباما ،دو شاهد کلیدی
احضار شده بودند که به ترتیب «دیوید اشر» و «جان
الن» نام داشتند که اولی برای ارتش آمریکا و دومی در
وزارتخانههای خارجه و دفاع کار میکردند؛ این دو نفر
ادعا کردند که دولت باراک اوباما آگاهانه از اجرای چند

قانون مربوط به جلوگیری از عملیات تامین مالی تروریسم
توسط جمهوری اسالمی ایران ،حزباهلل لبنان و ونزوئال
در طول مذاکرات هستهای ،ممانعت بعمل آورده است.
نکته دیگری که در تحقیقات مجلس درباره اتهامات
دولت باراک اوباما در ارتباط با جمهوری اسالمی مد نظر
نمایندگان قرار گرفته است ،مبادله بحث برانگیز زندانیان
با ایران و پرداخت بیش از یک میلیارد دالر پول به رژیم
تهران در سال گذشته است.

دادن اطالعات ناقص توسط دولت اوباما درباره معامله
هستهای به مجلس و حتی محرمانه ماندن بخشهایی از
توافقنامه هستهای بین آمریکا و جمهوری اسالمی ایران
از دیگر مواردی است که نمایندگان جمهوریخواه را
بر آن داشته تا پروژه تحقیق و تفحص در مورد رابطه
باراک اوباما رییسجمهور سابق آمریکا و همکارانش را با
نقض اجرای قانون جلوگیری از حمایت مالی جمهوری
اسالمی ایران از تروریسم را کلید بزنند.

3 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:71 - JUN,16 , 2017

نشریه خبری  ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و دوم -شماره  -  71آدینه    16جون  2017

در کانون خبر:

آیا ایالت  51تحقق مییابد؟ پرتوریکو رای مثبت داد

مردم پورتوریکو در رفراندومی که روز یکشنبه هفته
گذشته برگزار شد ،خواستار ملحق شدن به آمریکا به
عنوان پنجاه و یکمین ایالت شدند.
مجمع الجزایر پورتوریکو در شمال شرقی دریای
کارائیب تحت حاکمیت آمریکاست ،اما به عنوان بخشی
از خاک اصلی ایاالت متحده محسوب نمیشود.
اجرای نتیجه این رفراندوم الزام آور نیست و ناظران
و تحلیلگران منطقه می گویند ،در ارتباط های سیاسی
و اداری پورتوریکو با آمریکا تغییری بوجود نمیآورد.
تقریب ّا نیم میلیون نفر از ساکنان پورتوریکو به تبدیل آن
منطقه به ایالت پنجاه و یکم آمریکا رای دادند .این در
حالی ست که آراء طرفدران ادامه وضعیت فعلی جمعا
به پانزده هزار رای هم نرسید.
نتایج حاصل از این رای گیری برای پورتوریکو و
آمریکا الزام آور نیست  ،اما ریکاردو روسلو فرماندار
پورتوریکو می گوید ،چنین اقدامی بی فایده نخواهد
بود.
فرماندار پورتوریکو گفت :با تشکر از تمام کسانی که
برای سازماندهی این رای گیری تالش کردند ،تاکید می
کنم مهمترین چیز این است که این کار خواست مردم
را به خوبی و بدون واسطه نشان می دهد .این رای
گیری فرصتی بود تا مردم پورتوریکو بتوانند مانند پنج
سال پیش ،نظر خود در مورد تبدیل این ناحیه به یکی از
ایاالت آمریکا را به گوش واشنگتن و جهانیان برسانند.
بدهی های داخلی و خارجی دولت پورتوریکو در
حدود هفتاد میلیارد دالر است .بدهکاری های کمر
شکنی که شصت و هشت درصد از تولید ناخالص

داخلی آن منطقه را تشکیل می دهد.
خوزه آلوارز از حامیان پیوستن کامل پورتوریکو به
آمریکا می گوید ،در غیر این صورت ،وضع این هم
وخیم تر خواهد شد.
وی می گوید تبدیل شدن پورتوریکو به یکی از
ایاالت ِ آمریکا برخی از معضالت این منطقه را حل
می کند .اما به عنوان یک ملت باید بتوانیم مسئولیت
ِ تصمیمات و اعمال مان را برای مثال در مورد بدهی
های زیاد پورتوریکو بپذیریم .با این حال تاکید می
کنم ،اگر پورتوریکو نتواند به طور کامل به صورت
یکی از ایالت های آمریکا درآید ،این دور باطل ادامه
خواهد یافت.
حامیان استقالل پورتوریکو مانند دیوید الدراندو نیز
به خوبی می دانند که این کار تا آینده قابل پیش بینی

میسر نیست.
دیوید آلدراندو می گوید :تصور می کنم تبدیل
پورتوریکو به یک کشور مستقل از تبدیل آن به یکی از
ایاالت ِ آمریکا ساده تر است! به احتمال زیاد تا وقتی
زنده هستم ،شاهد بوجود آمدن کشور پورتوریکو
نخواهم بود ،اما اطمینان دارم می توانیم به این هدف
دست پیدا کنیم.
ساکنان پورتوریکو شهروند آمریکا شناخته می شوند،
اما نمی توانند در انتخابات ریاست جمهوری ایاالت
متحده شرکت کنند.
مجمع الجزایر پورتوریکو به عنوان «پل ارتباط فرهنگی
ایاالت متحده با آمریکای التین» شناخته می شود ،و روز
یکشنبه نیز پورتوریکوهای مقیم نیویورک در کارنوال
ساالنه و مشهور شان در آن شهر شرکت کردند.

شمشیر نادرشاه از موزهای در روسیه دزدیده شد

پلیس روسیه از سرقت شمشیر متعلق به نادرشاه
افشار از موزه کوباچی داغستان خبر داد .این حادثه
در منطقه کوهستانی کوباچین در جمهوری داغستان
در منطقه قفقاز روسیه رخ داده است.
خبرگزاریهای روسی می گویند این حادثه عصر
روز دوشنبه  12جون  2017به وقت محلی و در حالی
که این موزه در تعطیلی هفتگی بوده است ،روی داد
و دزدان حرفهای بیش از  90شیء باارزش از جمله
ُمهرههای قدیمی ،گلدانهای نقره منقوش به استخوان
و تصاویر استالین و کرملین را به سرقت بردند.
کارشناسان هرچند معتقدند که نمیتوان قیمتی قطعی
برای شمشیر نادرشاه تعیین کرد ،اما این شی تاریخی
دست کم بین یک تا دو میلیون دالر در حراجیهای
بازار سیاه اجناس آنتیک به فروش خواهد رفت .به
گفته پلیس روسیه این موزه که در روستای کوباچی
داغستان قرار دارد ،فاقد نگهبان حرفهای و آژیرهای
خطر هشدار دهنده بوده است.
نادرشاه افشار متولد  ۱۰۶۷خورشیدی در خراسان
و کشته شده در سال  ۱۱۲۶خورشیدی در قوچان،
بنیانگذار دودمان افشاریه است و پادشاهان جهانگشای

ایرانی است که به دلیل روحیه روادارانهای که داشت
و نیز عدم اعتقاد به دخالت پیوایان مذهبی در امور
دینی شهرت دارد .وی از مشهورترین پادشاهان ایران
است که با پاکسازی کشور از مهاجمان افغان ،عثمانی،
س و تجدید استقالل ایران ،فتح هندوستان و دیگر
رو 
جنگهای پیروزمندانه به جهانگشا و نابغه جنگی

شهرت یافت.
شمشیر نادری یا شمشیر جهانگشا به دلیل جواهرات
نصب شده روی آن بخشی از خزانه ملی ایران
محسوب میشد اما در دوران قاجاریه و در خالل
جنگهای قفقاز و پس از شکست سپاهیان ایران،
تسلیم روسها شد.

جسد مجهول الهویه در جنگل ملی ،به قتل رسیده است
پلیس لسآنجلس از کشف یک جسد در جنگل های ملی این شهر خبر داد.
پلیس میگوید بنا بر آخرین اعالن پزشکی قانونی از شرایط جسد ،مرگ او نمی
تواند عادی بوده باشد و احتمال وقوع یک جنایت مجرمانه قوت گرفته است.
پلیس در ادامه افزود جسد درکنار یک دستگاه خودوری سوخته پیدا شد که
خودرو به طور حتم به صورت عمدی آتش زده شده است.
اما ماموران اداره آتش نشانی میگویند بر طبق تحقیقات آنها به هنگام سوختن
اتومبیل ،جسد در داخل آن نبوده و مرگ فرد ربطی به آتش گرفتن خودرو ندارد.
این در حالی است که به دلیل آسیب ،سوختگی و از بین رفتن شدید جسد تعیین
جنسیت و هویت او دشوار شده است.
پلیس اعالم کرد مراتب انتشار هویت این فرد پس از اتمام تحقیقات حاصل

خواهد شد.

تصادف مرگ بار در آناهایم

یک راننده زن در شهر آناهایم کنترل خودوری خود را از دست داد و در حالی
که به عقب میراند در ورودی یک منزل مسکونی با برخورد به اهالی خانه موجب
کشته شدن مادربزرگ خانواده و مجروح شدن نوه خردسال او شد.
نورما زن  44ساله ای بود که همراه با  2نوه ی خود مشغول قدم زدن در پیاده
روی نزدیک به منزل مسکونی خود بودند.
این حادثه حوالی ساعت  2بعداظهر روز سه شنبه  13جون اتفاق افتاد.
پس از ضربه غیر قابل کنترل راننده به زن و دو نوه اش ،هر سه به بیمارستان
منتقل میشوند.
تحت مراقبتهای ویژه است.
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در این حادثه راننده خاطی در صحنه باقی ماند و به گفته پلیس تا حد امکان نیز
آسیبی ندید و نوه کوچکتر که کمتر از  2سال سن دارد به شدت مجروح شده و با آنها همکاری نمود.

بودجه مبارزه با بیخانمانی در لسآنجلس تصویب شد

هیئت ناظران شهر لسآنجلس هفته گذشته طرحی را به تصویب رساندند که بر
طبق آن  3میلیون دالر مالیات بر عوارض شهری در راستای مبارزه با بی خانمانی
و آسیب های آن هزینه خواهد شد.
در این جلسه به اتفاق آرا این تصمیم قطعی شد که یک کمیته برنامه ریزی 50
نفره در چگونگی تقسیم نزدیک به  259میلیون دالر در سال اول اجرای این طرح
نقش داشته باشند و این تقسیم بندی را طبق الیحه اچ که ماه مارچ به تصویب

ایالتی رسید ،عملیاتی کنند.
الزم به یادآوری است طرح اچ یک چهارم سنت به مالیات بر فروش کاسبان و
صاحیان مشاغل میافزاید تا این مبلغ صرف موارد مورد نیاز اجتماعی و کمک
های شهروندی گردد.
حال قانونگذاران کالیفرنیا با اتکا به طرح اچ و برنامه جاری یاد شده در صدد
هستند که بیخانمانی را سامان داده و حتی االمکان تحت کنترل قرار دهند.

اتهامات علیه زندانهای اورنج کانتی بی پایه است

هیئت منصفه یک دادگاه عالی اتهامات مطرح شده علیه نظام زندانهای منطقه خواند و این رویه را مورد انتقاد قرار داد.
اورنج کانتی مبنی بر جریان داشتن فساد در رابطه با استفاده از خبرچینان در داخل بنا بر این خبر ،تحقیق صورت گرفته نوعی کنکاش مدنی از سوی افراد دغدغه
مند حقوق زندانیان بوده و جنبه جزایی و کیفری نداشته است.
محیط این زندانها را بی پایه و کذب خواند.
در گزارش طویل این هیئت آمده هیچ گونه شواهد قطعی دال بر اعمال برنامههای شایان ذکر است این تحقیقات و گزارش هیئت منصفه به دنبال مطرح شدن
ادعاهایی مبنی بر افشای برخی مسائل سری و گفت و گوهای خصوصی با
سازمان یافته در مورد مخبران در زندان اورنج کانتی وحود ندارد.
این هیئت در ادامه پوشش خبری رسانهها در مورد این جریان را بزرگ نمایی زندانیان صورت گرفته است.
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درکانون خبر:

نماینده پرتورنچ به دنبال استیضاح رییس جمهوری

ب ِ َرد ِشرمن ( )Brad Shermanنماینده دموکرات از پورتر رنچ کالیفرنیا در
کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اَل گرین ( )Al Greenنماینده دموکرات از
تگزاس ،اعالم کرد که به طور مشترک در حال تهیه پیشنویس تقاضای استیضاح
رئيسجمهور آمریکا ،دونالد ترامپ هستند.
او گفت” :این موضوع باید در قالب محافظت از قانون اساسی آمریکا و حکومت
قانون تحلیل شود نه بر پایة حزبی ،قانون اساسی و دموکراسی ما ،میخواهد که
رهبران در برابر قانون پاسخگو باشند“
او در سخنان خود به موضوع دخالت روسیه در انتخابات و برکناری جیمز کومی
برای پیشگیری از ادامه تحقیق اشاره کرد و گفت” :از نیکسون خواسته شد که
استعفا دهد نه به خاطر جرم ،بلکه برای سرپوش گذاشتن و اختالل در اجرای
عدالت“ .
در این کنفرانس اعالم شد که پیشنویس در حال تهیه است و هنوز از نمایندگان دیگر کنگره درخواست پیوستن نشده است.

تعطیلی زنجیره ای فروشگاه های بزرگ

شرکت آسنا ( )ASCENA RETAIL GROUP INCکه شماری از
فروشگاههای لباس زنانه و کودکان را در مجموعه فروشگاههای زنجیرهای خود
دارد اعالم کرد که از ماه جوالی در فاصله زمانی  2سال 650 ،فروشگاه خود را
تعطیل میکند و این مسئله به خاطر نداشتن درآمد کافی است.
از این میان تاکنون  250فروشگاهی که بسته خواهند شد شناسایی شده است.
این شرکت در آمریکا  4850فروشگاه دارد که  234فروشگاه آن در کالیفرنیاست.
این شرکت فروشگاههای معروفی چون Ann Taylor، Lane Bryant،
 Dress Barn، Justice Kids، Loftاست شرکت  Ascenaاعالم کرد که در
 3ماهه گذشته  9/6میلیون دالر زیان داشته و بهای سهام آن  5سنت پایین آمده که
 15سنت از آغاز سال را نشان میدهد .فروش پاییز این مجموعه از  1/67میلیارد قابل تحمل نیست .ناگفته نماند که پس از اعالم خبر ،سهام شرکت  15سنت در
به  1/57میلیارد نزول کرده است که  6درصد فروش را شامل میشود و ادامه آن روز دوشنبه افزایش یافته است.

طرح  138میلیون دالری شهرلسآنجلس برای بی خانمانها

همزمان با انتشار گزارش افزایش شمار بیخانمانها در لسآنجلس شهردار
لسآنجلس ،اریک گارستی اعالم کرد که در سال جاری مالی  138میلیون دالر
برای مسکن بیخانمانها و حل این مشکل هزینه خواهد کرد.
از سپتامبر  2015که شهر لسآنجلس جلسه ویژه رسیدگی به این موضوع را
تشکیل داده است از یک سوی ،افزایش غیرقابل کنترل شمار بیخانمانها روندی
پر شتاب داشته است و از سوی دیگر برنامههای توسعه و بودجه مورد نیاز برای
کنترل این مشکل کافی نبوده است .در همان سپتامبر  2015قرار شد که 100
میلیون دالر برای ساخت سرپناه هزینه شود ولی محل تامین بودجه مشخص نشد
ولی پس از چند ماه با اعالم بودجه  2017ـ  2016موضوع  138میلیون دالر را
اریک گارستی مطرح کرد .ولی تا پایان سال مالی مزبور تنها  65میلیون دالر هزینه را به باالی  34000نفر رسانده است و الیحه  HHHنیز برای تامین بودجه در
شد.
نوامبر  2016تصویب شده است ،شهردار لسآنجلس بودجه عملیاتی  138میلیون
اکنون که شمار بیخانمانها با یک افزایش  20درصدی روبرو شده و شمار آنان دالر را به طور جدی در دستور کار قرار داده است.

پزشک یا قاتل؟ پرونده قتل برای مرگ  2013باز شد

پس از گذشت  4سال از مرگ مغزی یک کودک در  31جوالی  2013در
بیمارستان دانشگاه  UCLAو جدا کردن دستگاههای حیاتی ،پلیس لسآنجلس
پرونده را به عنوان قتل مورد بررسی قرار میدهد.
این کودک که در آن زمان  8ساله بوده و با بیماریهای ژنتیکی و ناتوانیهای
جسمانی و روانی به دنیا آمده بود ،در آن روز سر خود را وارد ماشین لباسشویی
که در حال کار کردن بوده مینماید و پدرش هنگامی که او را میباید به سبب
پر شدن آب به درون ریههایش دچار خفگی شده و به کوما رفته بود .آمبوالنس
او را به بیمارستان سانتاکالرتیا میرساند و از آن جا با هلیکوپتر پزشکی ویژه،
به بیمارستان  UCLAرسانده شده و با بستری شدن در بخش مراقبتهای ویژه
کودکان ،مداوا آغاز میشود ولی به سبب پر شدن آب در ریهها به مدت  25دستگاههای حیاتی از کودک جدا میشود و اندامهای داخلی او برای اهدا به
دقیقه ،پزشک بیهوشی ،پروفسور مشهور هارتمن اعالم میکند که او دچار مرگ بیماران نیازمند از او جدا و ذخیره میشود .اکنون پلیس با شک به تصمیم زود
مغزی شده است و ادامه مداوا ضرورت ندارد ،با پیشنهاد او و پذیرش خانواده ،هنگام ،پرونده را مورد تحقیق قرار میدهد.

هشدار برای قایق سواری در رودخانه های Yosemite

مقامات اداره پارک  Yosemiteکه یک تفریحگاه طبیعی در مرکز کالیفرنیاست
و هر ساله شمار زیادی از گردشگران را جلب میکند ،در مورد احتمال غرق شدن
در رودخانهها را به سبب آب شدن برفها ،هشدار دادند.
در این اعالمیه آمده است که با توجه به میزان باالی بارش برف در فصل گذشته
و انبوه متراکم آن در کوهها ،اکنون با گرم شدن هوا ،سرعت آب شدن برفها و
سرازیر شدن آن به رودخانههایی که در  Yosemiteجاری هستند ،افزایش یافته
و در هفتههای گذشته شاهد غرق شدن  12نفر بودهایم .از این روی در مورد شنا
کردن در رودخانهها و قایق سواری با قایقهای بادی را هشدار داد.
در این اعالم آمده است که سرعت و خروش آبهای رودخانه موجب گرفتن
عکسهای ِسلفی شده و همین شیفتگی میتواند همراه با بیتوجهی ،موجب غرق
شدن را فراهم کند.

سنای کالیفرنیا مقام ناظر مالیاتی منصوب می کند

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:
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قانون گذاران کالیفرنیا در نظر دارند به جای انتخاب فردی برای نظارت بر
عملکرد اداره مالیات بر فروش در کالیفرنیا ،یک فرد را به طور انتصابی برای
نظارت بفرستند.
پس از بررسی این اداره که در ماههای گذشته بر سر به کارگیری کارمندان به
جای مامور دریافت مالیات به عنوان مامور منظم کردن پارکینگ ،جنجال آفریده
بود .نخست تصمیم قانو ن گذاران این بود که از استقالل مدیر اداره مالیات بکاهند
و بخشی از وظایف را به یک ناظر مستقل بسپارند ولی با توجه به مقررات و
مشکالت ،در حال حاضر با انتصاب ناظر ،عملکرد اداره مالیات را در مسیر مورد
نیاز رهبری و هدایت کنند و پس از تغییرات قانونی و تصویب متممی قانون این پیشنهاد از سوی ریچارد بلوم نماینده سانتامونیکا و شرلی وبر از سندیهگو
کالیفرنیا در مورد اداره مالیات ،مراحل اجرایی انتخاب آغاز میشود.
مطرح شده است.

یک سینمای تگزاسی در مرکز شهر لس آنجلس

پسازپیوستنآبجوفروشیوسینمایمعروفتگزاسبهمرکزخریددانتانلسانجلس،
طرح ترمیم و نوسازی  250میلیون دالری این مرکز خرید آغاز شد.
پس از گذشت  3سال از اعالم آمادگی و عالقه این سینمای معروف و قدیمی تگزاس
که به طور سنتی به فروش آبجو در محل می پردازد ،امکان تبدیل این مرکز خرید سر
پوشیده به مرکز خرید در فضای باز از سر گرفته میشود.
 lamo Draft Houseکه نام این محل فروش آبجو در تگزاس است پس از نوسازی
مرکز خرید ،یکی از جاذبههای جلب مشتری به این مرکز خرید خواهد بود
در حال حاضر  70درصد فروشگاهها در حال کار و در اجاره صاحبان مشاغل و فروش
کاال هستند که پس از نوسازی ،رونق بیشتری خواهند داشت.
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بودجه آتی کالیفرنیا تصویب شد

سرانجام و پس از کشمکشهای بسیار  1/3میلیارد دالر درآمد مالیات تنباکو و
سیگار به بودجه درمان اختصاص یافت .جری براون فرماندار کالیفرنیا و رهبران
دو مجلس ایالتی از حزب دموکرات در مورد تعدیل و اصالح و ترمیم بودجه
 2017ـ  2018به توافق رسیدند و نسخه نهایی شده در روز پنجشنبه  15جون که
آخرین روز مهلت قانونی بود به تصویب گذاشته شد .یکی از اختالف نظرها در
این بودجه شیوه هزینه کردن  1/3میلیارد دالر مالیات بر مصرف فراوردههای تنباکو
بود که در نوامبر  2016به تصویب در انتخابات رسیده است.
ن فرماندار دو مجلس 465 ،میلیون دالر از این درآمد از مصرف
در این توافق بی 
سیگار و دیگر فراوردههای تنباکو به پزشکان و دندانپزشکانی پرداخت خواهد
شد که بیماران دارای بیمه مدیکل را درمان میکنند و  50میلیون به کلینیکهای بیماران روانی و  700میلیون دالر نهایی به بودجه مدیکل برای درمان بیماران کم
بارداری و پیشگیری از بارداری داده خواهد شد و  27میلیون دالر به آسایشگاههای درآمد و فقیر اختصاص داده خواهد شد.

مصوبات مشترک شهرداران لسآنجلس و النگ بیچ

اریک گارستی شهردارلسآنجلس و رابرت گارسیا شهردار النگبیچ که خود را
شهرداران در خدمت آب و هوا و محیطزیست میخوانند در یک نشست مشترک
که با حضور دیگر مقامات مسئول دو شهر در بندر سنپدرو ،از برنامههای مشترک
خود در راستای رساندن آب و هوای این دو منطقه و بنادر بارگیری و کشتیرانی
ی هوا تا سال  2035سخن گفتند.
آن به درجه صفر آلودگ 
گارستی در سخنان خود تاکید کرد اگرچه دستیابی به این هدف کار بسیار
دشواری است لیکن ما باید و ما میتوانیم ،و ما با هم به آن دست خواهیم یافت.
در این دیدار از آغاز پروژه بنادر سبز سخن گفته شد که اشاره به بنادر النگبیچ
و لسآنجلس در کنار یکدیگر در منطقه سنپدرو است.
در این نشست دو شهردار به وفاداری خود به پیمان زیستمحیطی پاریس در سال
 2015برای کاستن از گرمایش زمین و گازهای گلخانهای اشاره کردند .معاهدهای که

دانالد ترامپ رئيسجمهور آمریکا برون رفت آمریکا را از آن اعالم نمود.

 23میلیون دالر خسارت برای درگذشت دانشآموز آتیزمی

خانواده دانشآموزی که دارای بیماری آتیزم بود و در اتوبوس مدرسه بدون توجه
در پارکینگ به حال خود رها شده و جان خود را از دست داده بود 23/5 ،میلیون دالر
خسارت دریافت خواهند نمود .این دانشآموز نوجوان که هانجونپاللی (Hun
 )Joon Paul Leeنام داشت و در دبیرستان بزرگساالن سییراویستا در شهر وودییر
درس میخواند در سپتامبر  2015در پارکینگ دبیرستان ،برایساعتهای متوالی در
درون اتوبوس مدرسه به حال خود رها شده بود جان خود را به سبب غفلت راننده
از دست داده بود ،پدر و مادر او با شکایت به دادگاه عالی تقاضای رسیدگی نمودند.
پس از اقرار راننده به جرم خود و محکوم شدن او در دادگاه ،اداره اتوبوسرانی
سرویس دانشآموزان با خانواده نوجوان و وکالی او به توافق رسیدند که 23/5
میلیون دالر غرامت بپردازند و در الیحهای که از سوی تونی مندورا نماینده مجلس رسیده است رانندگان اتوبوس مدارس باید پیش از خاموش کردن اتوبوس ،همه
به نام این دانشآموز به مجلس داده شد و تصویب و به امضای فرمادار کالیفرنیا صندلیها را بررسی کنند.

افزایش نگرانیها از زلزله احتمالی سن آندریاس

زمینشناسان و کارشناسان لرزهنگاری نگرانی خود را از احتمال یک زمین لرزه
قدرتمند و گسترده در گسل سن آندریاس اعالم کردند و مناطقی را که این گسل
از آن عبور میکند را بررسی کرده و نشانههای فاصله گرفتن زمین در پیرامون
گذرگاههای مختلف از نزدیکی بزرگراه  10و  15و  5در کالیفرنیا به ویژه در
ن لرزه بزرگ که تاکنون در کالیفرنیا دیده
جنوب کالیفرنیا را زمینهساز یک زمی 
نشده ،برای یک آینده دور و نامعلوم بیان کردند.
کارشناسان معتقدند که مرکز این زمین لرزه در گذرگاه سنجور جیونو ،خواهد
بود و نگرانی خود را از خطوط راهآهن ،دکلهای برق و لولههای نفت و گاز که از
این منطقه کوهستانی میگذرند اعالم نمودند گذرگاه کاهون در نزدیکی بزرگراه
 15و گذرگاه تهون در بزرگراه  5است مطالعه دیگری نقطه آغاز زمین لرزه را از
Salton Seaو کشیده شدن به سوی لسآنجلس بیشتر میداند.

پلیس به دنبال یک مهاجم جنسی در وست ال.ای

پلیس دانشگاه  UCLAاعالم کرد که در جستجوی مردی است که در روز 31
ماه می 2017بین ساعت  11تا  11/35در پیادهرو در برابر یکی از ساختمانهای
دانشگاه ،زنی را که برای یافتن آدرس به او کمک میکرده است مورد حمله
و مزاحمت جنسی قرار داده و به آزار جنسی او پرداخته است و به اندامهای

خصوصی او دست زده است.
این مرد که در حدود  50سال و التینتبار با پوستی تیره بوده و یک ژاکت قهوهای
و پیراهن چهارخانه به رنگهای آبی و خاکستری به تن داشته و یک شلوار جین
کثیف و کفش کتانی آبی و خاکستری به پا داشته است.

نمایشگاه صنایع مربوط به بازیهای رایانهای موسوم به « »E۳کار خود را در
لسآنجلس آغاز کرد.
روزنامه نگاران ،دست اندرکاران صنعت بازیهای رایانهای و عاشقان این بازیها
در این نمایشگاه در جریان آخرین تولیدات و جدیدترین بازیهای رایانهای قرار
میگیرند و میتوانند آنها تجربه کنند.
بیش از  ۱۲۸شرکت و تولیدکننده بازیهای کامپیوتری در نمایشگاه لسآنجلس
شرکت میکنند که تا  17جون ادامه خواهد داشت.
در این نمایشگاه کنفرانسهای متعددی برگزار خواهد شد که بصورت زنده و
مستقیم از طریق شبکههای اجتماعی پخش میشوند.
شرکتهای مایکروسافت و سونی از جمله برترین های این نمایشگاه هستند.
مایکروسافت از کنسول بازی جدید خود بنام «ایکس باکس وان ایکس» پرده
برداشت که از هفتم نوامبر سال جاری روانه بازار میشود .قیمت این کنسول بازی

که رقیب جدی پلی استیشن سونی خواهد بود  560دالر گزارش شده است.

نمایشگاه بازیهای یارانه ای در لسآنجلس آغاز به کار کرد

محکومیت یک کلینیک بهداشتی به دلیل سرویس نامناسب

یک کلینیک پرستاری در شهر لسآنجلس به دلیل عدم ارائه سرویس مناسب بنا بر این خبر فردی که در این کلینیک جان باخت پیرمرد  82ساله ای بود که به
پزشکی به یک بیمار که به مرگ او در دسامبر گذشته منجر شد ،از سوی نهاد مدت  9هفته در این مرکز بستری بود.
بهداشت عمومی شهر لسآنجلس به پرداخت غرامت  100هزار دالری محکوم بنا بر حکم مذکور ،پرستاران مرکز باالخص پرستاران آموزشی برای پنج
شد.
بارنتوانستند وی را از لحاظ وزنی و تعادلی کنترل کنند و هر بار او به زمین افتاده
کلینیک پرستاری وودراف به دلیل آنچه عدم رعایت مقررات و قوانین پایهای تا حدی که به سر او آسیب جدی وارد شد.
وزارت بهداشت از سوی دولت فدرال خوانده شده پیشتر نیز محکوم به پرداخت پیرمرد نهایتا به عمل جراحی نیاز پیدا کرد و به بیمارستانی مجهز منتقل شد اما در
اواخر نوامبر  2016در پی این مجروحیت و اعمال جراحی مختلف جان باخت.
جریمه های کوچکتر شده بود.

عامل احتمالی آتش سوزی شرق هالیوود دستگیر شد

پلیس لسآنجلس مردی را برای بازجویی در مورد حادثه آتش سوزی یک
مجتمع آپارتمان در شرق هالیوود دستگیر کرد.
این آتش سوزی در ساعت  6بامداد روز دوشنبه  12جون در خیابان هلیوتروپ
درایو در یک ساختمان سه طبقه روی داده است.
پلیس میگوید علت وقوع این آتش سوزی مشکوک به نظر میرسد و احتمال
عمدی بودن آن وجود دارد.
در جریان مهار این آتش سوزی یک آتش نشان مجروح شده و با جراحات
سطحی به بیمارستان منتقل شده است
حدود  20تن از ساکنان این مجتمع از جمله  10کودک و خردسال نیز به محل

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
های صلیب سرخ امریکا در منطقه منتقل شده اند.
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
16تا  22جون( 26خرداد)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  26خرداد 16/جون

 1346خورشیدی ( 1967میالدی)
زادروز كسرا عنقایی ،شاعر
 1377خورشیدی (1998میالدی)
درگذشت مهندس جعفر شریف امامی ،رجل
سیاسی
کتاب خاطرات مهندس جعفر شریف امامی،
پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد از انتشارات
ایران بوکز در شرکت کتاب موجود است
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
محمدرضا شجریان از صدا و سیما خواست تا
از پخش آثارش خودداری کند؛
وی این عمل را در اعتراض به نتیجه انتخابات
دوره دهم ریاست جمهوری انجام داد؛ او قبال
نیز نسبت به پخش غیرقانونی آثارش از صدا و
سیمای جمهوری اسالمی ،اعالم نارضایتی کرده
بود.
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشت مهتاب نوروزی ،مشهورترین سوزن
دوز بلوچستان ایران در سن  78سالگی.

شنبه  27خرداد 17/جون

 1353خورشیدی ( 1974میالدی)
درگذشت عباس مسعودی ،بنیانگذار و مدیر
مؤسسه اطالعات و نماینده مجلس شورای ملی
(شش دوره) ،و نمایندهی مجلس سنا.
عباس مسعودی )۱۲۷۴-۱۳۵۳( ،روزنامه نگار و
فعال سیاسی دوران محمدرضا شاه پهلوی بود و
روزنامه اطالعات را پایه گذاری کرد.
او ابتدا در روزنامه کوشش به مدیریت شکراهلل
صفوی با مرحوم ذبیح اهلل منصوری همکار بود.
بعدها اطالعات پرتیراژ ترین روزنامه کشور
ایران شد و باعث شد تا عباس مسعودی با
مقامات بزرگ کشور از نزدیک آشنا شود .و از
این طریق به مجلس شورای ملی راه یافت .پس
از وقایع شهریور بیست ،مسعودی یکبار توسط
افراد ناشناس مورد سوءقصد قرار گرفت و تا سر
حد مرگ پیش رفت .با ورود رقیب جدیدی به
نام روزنامه کیهان ،مسعودی مجالت اطالعات
هفتگی ،اطالعات ماهانه ،اطالعات بانوان و مجله
االخا را به زبان عربی انتشار داد.
 1378خورشیدی ( 1999میالدی)
درگذشت استاد محمود تاجبخش ،از پیش
كسوتان موسیقی سنتی ایران و نوازنده ویولون و
سه تار (تولد  1304خورشیدی)
 1393خورشیدی ( 2014میالدی)
درگذشت شهال توکلی همسر غالمرضا تختی
قهرمان سنگین وزن کشتی جهان
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت امیر عشیری ،نویسنده ایرانی که روز
پنجشنبه  ۲۷خرداد در  ۹۲سالگی در سکوت
خبری درگذشت.

به بیزنس خود در سال
 2018بیاندیشید:

نویسنده کتاب «کوچ بیبازگشت» از انتشارات
1330خورشیدی ( 1951میالدی)
ِ
امتیازی «راضیه امینی» درفک
مجلهی «فرید» به صاحب
منتشر شد
میالدی)
(1980
خورشیدی
1359
چهارشنبه  31خرداد 21/جون
درگذشت حسن مشحون ،موسیقی شناس و  1299خورشیدی ( 1920میالدی)
نویسنده
تأسیس حزب كمونیستی ایران به نام «عدالت»
درگذشت قاسم نیك پور ،نوازنده ویولون و در بندر انزلی
پیانو
 1303خورشیدی (1924میالدی)
1378خورشیدی (1999میالدی)
زادروز عزتاهلل انتظامی بازیگر پر سابقه تئاتر و
درگذشت سیاوش بشیری ( نویسنده) در اروپا سینمای ایران
داریوش مهرجویی کارگردان گاو ()۱۳۴۸
استعداد انتظامی را کشف کرد و پروراند.
دوشنبه  29خرداد 19/جون
بازیهای او در دیگر آثار مهرجویی همچون آقای
 1328خورشیدی ( 1949میالدی)
زادروز ابراهيم حامدي (ابي) خواننده موسيقي هالو ،دایره مینا ،پستچی ،اجاره نشینها ،هامون و
بانو باعث بروز تواناییهای بسیار او شد .انتظامی
ايرانی در سال  ۱۳۲۸در ميدان فوزيه تهران
عالوه بر نقش آفرینی در آثار مهرجویی ،در
فیلمهای کارگردانان دیگری چون علی حاتمی و
محسن مخملباف نیز بازی کرده است
 1326خورشیدی ( 1947میالدی)
زادروز شیرین عبادی ،فعال سیاسی و حقوقدان
و برنده جایزه صلح نوبل
کتابهای خانم شیرین عبادی به فارسی و
انگلیسی در شرکت کتاب موجود است
 1331خورشیدی ( 1952میالدی)
زادروز كامیار شاپور ،شاعر
 1356خورشیدی ( 1977میالدی)
درگذشت دكتر علی شریعتی -نویسنده و متفكر
مذهبی

سه شنبه  30خرداد 20/جون

 1287خورشیدی ( 1908میالدی)
به دستور محمدعلی شاه از انتشار تمام روزنامهها
جلوگیری شد
 1375خورشیدی ( 1996میالدی)
درگذشت سلیم فرزان ،نوازنده ویولون و قره نی
 1383خورشیدی (2004میالدی)
درگذشت محمد مهریار ،مرمتگر و پژوهنده
میراث فرهنگی
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت ندا آقاسلطان( :متولد  ۳بهمن۱۳۶۱
در تهران  ۳۰ -خرداد  ۱۳۸۸در تهران) یکی از
دهها نفری بود که در جریان اعتراضات مردمی
به نتایج انتخابات  ۲۲خرداد  ۱۳۸۸در روز شنبه
 ۳۰خرداد  ۲۰( ۱۳۸۸ژوئن  )۲۰۰۹در محله امیر
آباد تهران (خیابان کارگر شمالی ،تقاطع خیابان
شهید صالحی و کوچه خسروی) به ضرب گلوله
کشته شد .انتشار فیلم کوتاهی از لحظات جان
سپردن وی که با تلفن همراه گرفته شد ،بازتابهای
فراوانی در رسانههای جهان به دنبال داشت .به
نوشته هفته نامه تایم ،لحظه جان سپردن وی
پربیننده ترین مرگ یک انسان در تاریخ بشریت
شد.
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت اشکان سهرابی که در جریان تظاهرات
یکشنبه  28خرداد 18/جون
اعتراضی معترضان به انتخابات کشته شد
 1273خورشیدی ( 1894میالدی)
زادروز دكتر عیسی صدیق (صدیق اعلم) 1389 -خورشیدی ( 2010میالدی)
اعدام عبدالمالک ریگی رهبر گروه جنداهلل
ادیب و پژوهشگر
توسط جمهوری اسالمی
 1317خورشیدی ( 1938میالدی)
( 1347میالدی)
زادروز فریده رازی ،قصه نویس و محقق
آثار فریده رازی در شرکت کتاب موجود است زادروز دکتر شهین (صراف) دردشتی ،نقاش و

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

 1334خورشیدی ( 1955میالدی)
زادروز هنگامه اخوان ،هنرمند آواز
 1360خورشیدی (1981میالدی)
اعدام سعید سلطانپور -شاعر ،نویسنده و
كارگردان تئاتر
 1369خورشیدی (1990میالدی)
زلزلهای به بزرگای  ۷.۷در مقیاس ریشتر ،رودبار
و منجیل را لرزاند و حدود  ۴۰۰۰۰کشته بر جای
گذاشتزلزله منجیل و ورودبار پس از زلزله بم
یکی از پر خسارت ترین زلزله ها در ایران است.

پنجشنبه  01تیر 22/جون

 1311خورشیدی (1932میالدی)
زادروز ثریا اسفندیاری بختیاری در اصفهان -
درگذشته  ۴آبان  ۱۳۸۰در پاریس بر اثر سکته
مغزی ،دومین همسر محمدرضا شاه پهلوی و
ملکه ایران بود.
 1319خورشیدی (1940میالدی)
زادروز عباس کیارستمی (تهران) فیلمنامهنویس،
تهیهکننده و کارگردان سینمای ایرانی است که
آثار وی اغلب با استقبال فراوان منتقدان روبهرو
شده است .کیارستمی از سال  ۱۹۷۰میالدی در
عرصه سینما فعالیت میکند و تاکنون بیش از ۴۰
فیلم سینمایی ،کوتاه یا مستند را ساخته ،نوشته ،یا
تهیه کرده است .از مهمترین آثار وی میتوان به
سهگانه زلزله ،طعم گیالس و باد ما را خواهد برد
و زیر درختان زیتون اشاره کرد.
 1321خورشیدی ( 1942میالدی)
زادروز اورنگ خضرایی ،شاعر

حکایات بازار بین الخبرین

خبر :رهبر جمهوری اسالمی روز چهارشنبه ۱۷
خرداد در دیدار با جمعی از دانشجویان بسیجی گفت:
وقتی اینجوری دستگاههای مرکزی اختالل دارند،
آنوقت اینجا شما آتش به اختیارید! وی در بخشی
دیگر از سخنرانی خود تاکید کرد :هم ه هستههای
فکری و فرهنگی و عملی و جهادی هرکدام کار کنند،
مستقل ،آتش به اختیار باشند .البته قرارگاه مرکزی
دستور میدهد اما چنانکه قرارگاه مرکزی اختالل دارد،
شما افسران جنگ نرم ،آنجا آتش به اختیارید!
سالهاست که میگن آقا با راز و رمز حرف میزنه و کلی
خدم و حشم جمع میشن تا با رمزگشایی ،منظور ایشونو
متوجه بشن و این وسطم هر کس دلش بخواد به نفع
خودش حرفای آقا رو تفسیر و معنی میکنه.
شهروند ایرانشهر به روال همیشه دنبال کارشناسای
رمزگشایی رفته و با کلی تحقیق و تفحص اسرار این
سخنرانی مهم آقا رو فاش کرده؛ اینکه حضرت آیتاهلل
به جای محکوم کردن اقدام تروریستی داعش در تهران،
اونو با ترقهبازی چهارشنبهسوری مقایسه کرده و اصوال
یادش نبوده که دست کم هفده نفر از هموطنامون کشته
شدن و حداقل به رسم ادب هم که شده باید تسلیت

گفت ،بماند ...
اصطالحاتی که آقا به کار بردن با معانی و تفسیرهای آن
به شرح زیر میباشد:
دستگاه مرکزی :موتور آمیرزا ممدلی ،موتور
شوفاژخونه عمه بنده ،دولت روحانی
اختالل :قاطیپاطی ،دیوونه ،قر و قاطی ،خل و چل،
درهم برهم ،عملکرد دولت روحانی از دید رهبری
آتش به اختیار :با اختیار تام کارهای زیر را انجام دادن:
آتیشبازی ،آتیش زدن سفارتخونه ،آتیش روشن کردن
در منطقه خاورمیانه ،آتیش زدن ساختمون پالسکو،
آتیش زدن سینما رکس آبادان ،آتیش زدن مملکت ،آتیش
زدن جیگر مردم ،آتیش زدن زغالهای منقل مورد نیاز
و خالصه آتیش زدن هر چی دلتون خواست با اختیار
کامل از رهبری جمهوری اسالمی به خصوص آتیش
زدن دولت روحانی اگه الزم شد
قرارگاه مرکزی :مرکز قرار گذاشتن ،قرار گذاشتن در
مرکز ،پادگان سپاه ،بیت رهبری ،همونجایی که قراره بزنه
مرکز دولت روحانی رو بترکونه
افسران جنگ نرم :هکرهای والیت ،گروههای فشار،
نیروهای خودسر ،سپاه و بسیج ،ضد اطالعات سپاه ،قوه
قضاییه و همه اونایی که باید به دولت روحانی فشار بیارن
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کسی از وبالگنویسان زندانی در ایران خبر دارد؟

گروه «ایرانسک» بهتازگی با انتشار گزارشی
اطالعات مربوط به  ۳۶۰مورد نقض حقوق بشر
به دلیل فعالیتهای اینترنتی را در گزارشی با عنوان
«وبالگنویسان زندانی در ایران» منتشر کرده است.
کار جمعآوری دادههای این گزارش که در پیشانی
آن عبارت «وبالگنویسی جرم نیست…» درج شده
است ،از سال  2014آغاز شده و طی یک سال گذشته
به جمعبندی نهایی رسیده و اکنون منتشر شده است.
ایرانسک از تابستان سال  2012تشکیل شده و هدف
خود را بر باال بردن امنیت فعاالن مدنی ایران و مبارزه
با هر شکلی از سانسور در فضای دیجیتال از طریق
اطالعرسانی ،آموزش و تولید ابزارهای الزم و قابل
دسترسی برای فعاالن مدنی ،روزنامهنگاران و مدافعان
حقوق بشر ایرانی قرار داده است .گروه ایرانسک
توجه اصلی خود را به امنیت سایبری معطوف کرده و
در سایت و وبالگ خود آموزشهایی را در این زمینه
ارائه میکند.
در مقدمه گزارش «وبالگنویسان زندانی در ایران»
در تارنمای ایرانسک آمده است« :وبالگنویسی در
طول عمر  ۱۵سالهی خود در ایران ،با فراز و نشیب
بسیاری مواجه بوده و دیدگاه حکومت ایران بهقدری
سختگیرانه بوده که مقولهی وبالگنویسی در
ایران رو به خاموشی است .تولد وبالگستان فارسی
مصادف با آغاز رویکرد سرکوبگرایانه و سانسور
اینترنت ،توسط حکومت در ایران بود .پس از آن
همزمان با تغییر و تحوالت سیاسی داخلی ،دوران
بلوغ وبالگنویسی در ایران با رویکرد شدید امنیتی
مواجه شد».
بنا بر اطالعات مندرج در این گزارش بیش از ۳۶۰
وبالگنویس در ایران تاکنون محکوم به مجازاتهایی
مانند حبس و شالق شدهاند و همچنین از سرنوشت
برخی از آنها خبری در دست نیست .بر اساس این
گزارش ۸۵درصد این محکومین مرد۱۱ ،درصد زن و
جنسیت ۴درصد دیگر معلوم نشده است.
نسیم نیکویی ،مدیر پروژه «وبالگنویسان زندانی در
ایران» و از اعضا گروه ایرانسک در گفتوگو با زمانه
در رابطه با لزوم تهیه این گزارش و هدف ایرانسک از
تدوین آن میگوید« :پس از وقایع سال  ۱۳۸۸تعداد
بازداشتهای مربوط به فعالیتهای اینترنتی گسترش
یافت .متأسفانه شاهد بودیم که میزان آگاهی قضات
و وکال از پروندههای مربوط به جرائم رایانهای بسیار
ناچیز است .البته نباید فراموش کرد که قانون جرائم
رایانهای در سال  ۱۳۸۹تصویب شد و پس از آن در
سال  ۱۳۹۲مورد بازبینی قرار گرفت ،اما این قانون پر
از ایراد را کسانی قضاوت یا از آن دفاع میکردند که
خود دانش کافی در این زمینه نداشتند .این موضوع
باعث شد که به فکر راه انداختن کمپینی باشیم که
تضییع حقوق کسانی که از این بخش ضربه خوردهاند
را نشان دهیم».
به گفته نسیم نیکویی «اگر به نسخه اول قانون جرائم

رایانهای مراجعه کنید ،عموم جرائم جرم سیاسی
هستند و به ظن ما مشخص بود که قصد برخورد
با فعالیتهای آنالینی است که حاکمیت ،تمایلی به
انتشار آنها ندارد».
مدیر پروژه «وبالگنویسان زندانی در ایران» در
ادامه صحبتهای خود به زمانه میگوید« :طبیعت ًا
خلع وجود یک گزارش کامل ،منسجم و دقیق درباره
وبالگنویسان زندانی ،علل دستگیری و وضعیت
آنان ،دلیل محکمی بود که ایرانسک به عنوان یکی
از منابع و مراجع فعال در حوزه فنآوری اطالعات،
وارد عمل شود ».به گفته این عضو گروه ایرانسک
«این حوزه ،حوزه تخصصی ما نبود و تالش ما برای
مشارکت با گروههای متخصص در زمینه اجرای
کمپین نیز چندان به نتیجه مطلوب نرسید .برای همین
تصمیم گرفتیم که گزارش را به صورت آزاد در
اختیار عموم قرار دهیم تا هر کسی برحسب توانایی
و تخصص خود از آن استفاده کند ».به اعتقاد نسیم
نیکویی «خروجی این گزارش ،جدای در دسترس
عموم قرار گرفتن این پایگاه اطالعاتی ،منبعی خواهد
شد برای پژوهشگران حوزه امنیت سایبری ،جهت
مطالعه ،اطالعرسانی و آموزش در راستای پیشگیری
از دستگیری وبالگنویسان».
میالد نیکویی از دیگر دستاندرکاران تدوین
گزارش «وبالگنویسان زندانی در ایران» و دیگر عضو
گروه ایرانسک نیز در رابطه با منابع استفاده شده برای
تدوین گزارش پیش رو به زمانه میگوید« :تجربه
شخصی اعضا گروه در گزارشدهی و مستندسازی
موارد نقض حقوق بشر به ما این اعتماد به نفس را
داده بود که بتوانیم بر اساس تجربههای پیشین این
گزارش را آماده کنیم .در این مستندسازی سعی
کردیم از سختگیری معمول پرهیز کنیم و بهجای
اطمینان حداکثری به خبرگزاریها و رسانههای
رسمی ،بیشتر به گزارشهای حقوق بشری در مورد
ایران اکتفا کنیم».
به گفته میالد نیکویی «تنها چالشی که با آن روبهرو
بودیم ،تعریف «فعال اینترنتی» بود که گاه با فعالیت
روزنامهنگاری همپوشانی داشت .در این مورد سعی
کردیم حکم صادر شده را مرجع قرار دهیم و اگر
حکم مربوط به فعالیت اینترنتی است ،آن فرد را در
لیست خود قرار دهیم».
میالد نیکویی زمان آغاز این پروژه را سال ۱۳۹۳
خورشیدی ( ۲۰۱۴میالدی) عنوان میکند و به زمانه
میگوید« :ما سعی کردیم که لیست فعاالن اینترنتی
که با هر شکل با نقض حقوق بشر مواجه شدهاند
را از زمان شروع دوره ریاست جمهوری محمود
احمدینژاد و همزمان با شروع موج دستگیری فعاالن
سایبری ،گردآوری کنیم .با توجه به اینکه تا به امروز
این روند بازداشتها کماکان ادامه دارد ،ما به صورت
مرتب لیست را به روز میکنیم».
دستاندرکاران «پروژه وبالگ نویسان زندانی در

ایران» از ادامه این پروژه در آینده خبر میدهند و
به زمانه میگویند« :هدف این است که این گزارش
پس از تکمیل آرشیو اطالعات مربوط به کلیه
سوابق دستگیریها درگذشته ،بهصورت دورهای،
بهروزرسانی شود».
به گفته نسیم نیکویی «تالش ما این بوده که کلیه
اطالعات بهدست آمده از طریق منابع را پس از
بررسی اولیه ،بازنگری و تطبیق ،منتشر کنیم .ولی با در
نظر داشتن محدودیت دسترسی به اطالعات مراجع
قضایی ،نمیتوان از صحت ۱۰۰درصد اطالعات و
کامل بودن تمام اسامی یقین حاصل کرد .اما با توجه
به ارجاع اطالعات به منابع اطالعاتی و آماری رسمی
در حوزه حقوق بشر و زندانیان ،میتوان تا حد قابل
قبولی از این بابت مطمئن بود».
دستاندرکاران این پروژه در ایرانسک همچنین با
نام بردن از آن بهعنوان یک پروژه مشارکتی به زمانه
میگویند« :بیشک بدون حمایت فعاالن حقوق بشر،
روزنامهنگاران و وبالگ نویسان امکان بهبود شرایط
موجود نیست .بخشی از این مشکل ضعف در قانون
جرائم رایانهای است و باید با فشار به قوه مقننه در
راستای اصالح آن گام برداشت .مسئله بعدی تجربه
و دانش کم وکال و سیستم قضایی کشور است که
باید در مورد جرائم رایانهای اطالع و دانش کافی را
کسب کنند».
به گفته میالد نیکویی «مهمترین مشکل ،مثل دیگر
حوزهها ،نگاه امنیتی همراه با کلیدواژه «جنگ نرم»
است که دست نیروهای امنیتی را برای برخوردهای
فراقانونی باز میگذارد ».به گفته او «متأسفانه پس از
حمله تروریستی اخیر در تهران شاهد بودیم که رهبر
ایران به «افسران جنگ نرم» اجازه «آتش به اختیار»
بودن داد که امیدواریم به معنی افزایش فشار بیش
از پیش نباشد که در این صورت اوضاع پیچیدهتر و
وخیمتر خواهد شد .بد نیست این مسئله را در کنار
فعالیت رسمی گروههای هک قرار دهیم که بر اساس
قانون فعلی ،با تمام ضعفهای موجود آن ،جرم تلقی
میشود؛ اما اعضای این گروهها بدون هیچ مشکلی
فعالیت میکنند ،درصورتیکه وبالگنویسی و
فعالیت اینترنتی که فینفسه جرم نیست ،جرم انگاشته
میشود .این برخوردهای قهری گاه بسیار سخت و
زیانبار است .برای نمونه سرنوشت کسانی مثل گروه
نارنجی یا آرش زاد پس از بازداشت نامعلوم است؛
این نوع برخوردها حداقل ضربهای که به فعاالن وب
فارسی میزند عدم حضور آنهاست .نمونه دیگر چنین
برخوردهایی مورد حسین رونقی است».
حسین رونقی ملکی که با نام مستعار بابک خرمدین
وبالگ مینوشت ،در تاریخ  ۲۲آذرماه  ۱۳۸۸در شهر
ملکان استان آذربایجان شرقی بازداشت شد .او سپس
به  ۱۵سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم
به تایید دادگاه تجدید نظر استان تهران رسید .او روز
چهارشنبه  ۱۵اردیبهشت  ۱۳۹۵از زندان اوین آزاد شد.

آزادی در هنر ،آبشخور آفرینندگی است .البته نه
بدان معنا که هنر در اختناق از پای در میآید ،نه ،بر
عکس ،شاید پربارتر نیز میشود .ولی اضافه بر آن
به یاری نشانهها و تمثیالت رابطه با آزادی را نگاه
میدارد و به نوعی راه آفرینش را هموار میکند.
اگر موسیقی ایران مثل شعر رشد کافی پیدا نکرده
برای آن است که رابطهاش با آزادی مختل شده
است .تاریخ موسیقی ایران به تناوب درگیر اختناق
و محدودیتهای ناشی از آن بوده و کیفیت ممتاز
آفرینندگی خود را از دست داده است .در دوره صفویه
موسیقی ایران کمبارترین دورههای آفرینندگی خود را
تجربه کرده است .موسیقی ما اگر از قرن پنجم تا نهم
هجری فرصتی یافت که به وجوه نظری و علمیخود
بپردازد ،از آن پس این وجوه نیز به فراموشی سپرده
شد .در نتیجه تنها چیزی که از آن باقی ماند سایهای
از موسیقی مطربی کوچه و بازار بود ،آن هم با
محدودیت بسیار .تا قرن دهم نه نوازندهای ممتاز به
وجود آمد و نه رسالهای علمیتالیف شد و نه مردم
دل و دماغ این حرفها را داشتند .دو قرن سکوتی
که عبدالحسین زرینکوب از آن یاد میکند در واقع
همین سیصد سال حکومت صفویان است.
اختناق در این دوران آن چنان گسترده و ژرف است
که کسی گمان نمیکرد ایران روزی از زیر بار اختناق
آزاد شود و نفسی به آسودگی بکشد .ولی چنین شد.
مشروطیت بازتاب اختناقی چنان بود و موسیقی که به
ناموفقترین هنر باقی مانده از گذشته به شمار میرفت
به سرعت رنگ عوض کرد و به ویژه در عرصه عملی
ی ترانههای
جانی پر تب و تاب گرفت .ورود تهاجم 
عارف نشاندهنده جبر و فشاری بود که تا آن زمان به
موسیقیدانان تحمیل میشد.
اختناق در آن شکل و شمایل سنگین و زجر و
شکنجهای که نصیب جامعه موسیقی ایران شده بود
بازتابی جز این نمیتوانست داشته باشد .شب و روز

از در و دیوار جامعه ترانه میبارید .ترانههایی که نوید
آزادی میداد و رسیدن به زندگی بهتر را در هدف
داشت .طبیعی است که انقالب مشروطه مثل هر
انقالب دیگری ضایعاتی نیز تولید میکرد ولی همه
آنها در قبال سعادتی که نصیب جامعه شده بود قابل
چشمپوشی بود.
موسیقی ایران در این میان بیشتر از همه هنرهای
دیگر از آزادی مشروطیت جان گرفت و نیروی
آفریننده خود را تجربه و تمدید کرد .گامهای استوار
موسیقیدانان دوره مشروطه آنچنان شتابنده در راه
آینده پیش میرفت که در کوتاهمدت همه ضایعات
را ترمیم کرد و گنجینهای از موسیقی تر و تازه،
جامعه را سرشار از شور و شادابی میساخت .همین
دگردیسی کافی بود تا حافظ موسیقی در سالهای
پس از مشروطیت باشد .در بزنگاههای دیگر تاریخی
ظهور علینقی وزیری ،کودتای  ،۱۳۳۲پیروزی انقالب
اسالمیو سرانجام جنبش سبز ،مشابه همین پیشامد
را تجربه کردیم .یعنی موسیقی ایران از مشروطه تا
امروز از یک دوره آزادی نسبی دوازده تا پانزده ساله
برخوردار شده ولی هنوز راه تکاملی خود را طی
نکرده و در چاله و چوله اختناق افتاده است.
و اما هیچ یک از این سر برآوردنها خلوص
موسیقی جنبش سبز را نداشت .جنبش ناب و نایابی
بود که یکسره از قلبها در خیابانها جاری میشد و
از آنجا در رگ ترانهها میریخت .ترانهها یکی و دو تا
نبود .هر کس دو دانگ صدایی داشت ،هر کس دو بند
شعری را از حفظ کرده بود ،هر کس لبخندی بر روی
لبها داشت وارد گود میشد و به لشکر ترانهپردازان
میپیوست .هنوز هم جوانان ما با دریادماندههای آن
سالها روزگار میگذرانند با این آرزو که آزادیشان
کامل شود.
بی هیچ گزافه ،جنبش سبز ترانهپردازی ایران را
در دو دهه هشتاد و نود خورشیدی دگرگون کرده

است .در وهله اول تمایل و رغبت به موسیقی و
موسیقیآموزی تا اوج باال رفته است .تا به حال اگر
در هر خانواده یک نفر اهل موسیقی بود حاال ممکن
است تنها یک نفر از اهالی خانه این رغبت را نیافته
باشد .شمار کالسهای موسیقی به گفته آنها که با
آمار سر و کار دارند پنج برابر شده است و تازه برای
شرکت در این کالسها باید زمان درازی صبر کرد.
حسین علیزاده در سفر پیشین خود به اروپا خبر میداد
که فقط در تهران شصت گروه موسیقی پاپ و سنتی
در انتظارند که برایشان مجوز کنسرت صادر شود.
این رغبت و تمایل در میان ایرانیان مهاجر نیز در
حال فزونی است .ایران را میتوان حاال جامعهای
شیدای موسیقی نامید .بگذار رهبران و کارگزاران
ی همچنان مانع و رادع برای
فرهنگی جمهوری اسالم 
پرداختن به موسیقی بتراشند .بگذار باز هم مجوز
کنسرت ندهند و یا اگر دادهاند آن را باطل کنند .با
اطمینان کامل میتوان گفت که راه به جایی نمیبرند.
جوانان پس از دگردیسی ناشی از جنبش سبز انواع
موسیقی را سالم و خالص در پوشش نو میخواهند.
موسیقی تلفیقی را هم سخت میپسندند و معتقدند
که موسیقی از پیوند نیروی تازهای به دست میآورد
که بر غنای محتوای آن میافزاید .درست است که
در راه تکوین موسیقی جدید دامچالههایی هست که
سبب اغتشاش و گمراهی میشود ولی باکی نیست.
ذات موسیقی خودش تعالیگراست در جریان رشد
علفهای هرزه را از میان بر میدارد.
اگر موسیقیدانان جوان آزادی عمل داشته باشند
خودشان مراقب آفتها و گزندها هستند و از موسیقی
خود محافظت میکنند.
کوتاه کنیم ،حکایت شیدایی جوانان امروز با
موسیقی چیزی نیست که به پایان برسد .با آنچه امروز
از جوانان میبینیم تردید نداریم که آیندهای روشن
برای موسیقی ایران تدارک میبینند.

ملتیشیدایموسیقی

خبرگزاری ایرانشهر

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

کمونیزم ستیزی مشترک لیبرال ها و مذهبیون

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

توضیح :در هفته گذشته علی
علیزاده از کارشماسان جنجالی
شبکه بیبیسی فارسی در
یک میز گفتگو ،اتفاق یک شب و دو شب نیست
نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:
تلویزیون دولتی ایران مصاحبهای داشت.
بلکه امتداد منطقیِ پروژهایست که درست از فردای
***
پیروزی انقالب آغاز شده و با وجود ریختن خون
لیبرالها ،اسالمیستها ،سلطنتطلبان و ...اگر بر هزاران هزار چپگرا ،هنوز سیراب نشده است .چرا
یک نکته باهم توافق داشته و در برخورد با یک مسئله که آنها بهخوبی میدانند وجود یک جنبش چپ
وحدتنظر داشته باشند ،چیزی نیست جز سرکوب و مستقل از جمهوری اسالمی و امپریالیسم ،میتواند
از میان برداشتن کمونیستها.
واجد پتانسیل الزم برای باز تولید و احیای خط
به عنوان یک نمون ه بسیار با اهمیت گفتگوهای مبارزاتی قدرتمندی باشد.
اوریانا فاالچی با محمدرضاپهلوی ،روحاهلل خمینی برای درک هرچه بهتر این اشتراک مساعیِ اسالمیست
و مهدی بازرگان را بخوانید و سعی کنید مهمترین و سلطنت طلب ،بد نیست نام ه بهمن نادریپور
وجه مشترک در دیدگاههای این سه را دریابید .مشهور به تهرانی ،از سرشناسترین شکنجهگران
من این کار را کرده و دریافتهام که هر سه با وجود ساواک ،را از لحاظ بگذرانید و ببنید فردی با سابقه
نمایندگی سه مكتب ایدئولوژیکی و تاریخی متمایز ۱۲ ،سال شکنج ه بیوقف ه فعاالن چپگرا ،به طالقانی و
بر حذف کمونیستها و برخورد قاطع با آنها همراه اشکوری متوسل شده و از ایشان درخواست میکند
و همداستان بودهاند.
هرچه زودتر برای مقابله با این گروهها وارد عمل
حتی بیهوده نبوده است که نماینده آمریکا شوند.
در مکاتبات خود با خمینی و ابراهیم يزدي در بینهایت جالب توجه و به شدت با اهمیت است
نوفللوشاتو ،بر قطع دست کمونیستها و به حداقل که توصی ه تهرانی مبنی بر ایجاد یک «واحد اطالعاتی»
رساندن احتما ِل شراکت آنان در حکومت پسا پهلوی سری تحت نظر دولت و سپاه پاسداران را در مرکز
تاکید داشته و البته خميني نیز اطمینان میداده که توجه قرار دهیم؛ خاصه جایی که میگوید« :این کار
برخورد با کمونیسم دقیقا همان چیزیاست که بابت بسیار مشکل و حساسی است و احتیاج به افرادی
آن جای نگرانی وجود ندارد.
دارد که حداقل به مسائل مارکسیستی آشنایی داشته
در واقع درست همین وجهاشتراک است که اکنون باشند».
نیز نهادامنیتی جمهوریاسالمی را برای جذب برخی بله ،نیاز به جذب افرادیاست که از خود ما و از بین
به اصطالح چپگرایان و ضربه زدن از درون به ما باشند .با ما قدم بزنند و سرود آفتابکاران زمزمه
جنبش چپ متمایل میکند.
کنند ،متنهای رادیکال ترجمه کنند ،تیشرت مزین
نشستن امثال علی علیزاده و وحید یامین پور حول به تصویر لنین بپوشند و ما به همین دلیل صدایشان

کنیم «رفیق» ،خیلی ضدآمریکایی به نظر برسند ،در
مورد مداخالت نظامی خارجی ،انتخابات و همکاری
با نهادهای امنیتی دوگانه سازی کنند و سرکارمان
بگذارند.
صندوق رای را با نبرد استالینگراد مقایسه کنند ،مدافع
حرم را با سرباز ارتش سرخ حالجي كنند ،خامنهای
را به دیوار بتونی در برابر استثمار غرب تشبیه کنند ،به
دولت نئولبیرال رای بدهند ولی نئولیبرالیسم را بالی
جان بشریت و طبق ه کارگر بدانند و ...
بله ،نفوذ چنین چیزی است و نفوذی چنین کسی
است .هر روز یک بار خوب به اطرافتان نگاه
کنید و بی آنکه به توهم توطئه دامن بزنید ،تغییرات
سیاسی دوستان را در انتخاب کلمات ،استفاده از
برخی کلیدواژهها و نحوه جدیتشان را در حفظ
خط سوم بررسی کنید .امروز آن روزگاری نیست
که از تیپ چریکی به تیپ حزبالهی تغییر صورت
بدهند و خیلی راحت صفشان را مشخص کنند.
امروز آنها با نشانگانی چریکیتر از هر چریکی و
زبانی رادیکالتر از انقالبیِ راستینی کامنت میگذارند
و الیک میکنند و تورشان را پهن میکنند.
***
ارجاع :نامه تهرانی(شکنجهگر ساواک) خطاب به
سیدمحمود طالقانی و حسن الهوتی اشکوری در
رابطه با اهمیت سرکوب چپ گرایان ،از چكيده
مطالب كتابي تحت عنوان «نگذارید چپها در
انقالب نفوذ كنند» در وب سايت تاريخ ايران درج
شده است .

م .آوازه:
با تمام محدودیتهایی که بنیادگرایان سنتی پیش
پای نوآوری میگذاشتهاند و به ویژه در زمینه
ترانهسازی ،هیچ گونه دور شدن از ردیف و گوشههای
سنتی را تحمل نمیکردند ،فرایند نوآوری هیچگاه از
مشروطیت به این سو از حرکت باز نایستاده است.
فرایندی که با ورود تهاجمیعارف در عرصه ترانه
آغاز شد و با حضور محمد علی امیرجاهد شکل و
شمای شسته و رفتهتری به خود گرفت و از زمان
وزیری به بعد به مکتبی همیشگی تبدیل شد .از
سالهای بیست دیگر ترانه نو زندگی مستمر پیدا
کرد .شاگردان برجسته صبا که بیش از استادشان به
ترانهسازی عالقه داشتند دشت و دمن را سرشار از
ترانه کردند .نوبت به نسل بعدی رسید که ترانهسازی
در دوره آنها نیز به شبهمکتبی تبدیل شد و ما آنها را
«مکتب طنین» مینامیم .در این دوره شتاب نوآوری
بیشتر شد و انواع نوآوریهای بیرون از «مکتب طنین»
نیز به صورت انفرادی تجربه شد .بعضی از این
تجربههای انفرادی خودش داشت به مکتب تازه ای
تبدیل میشد ولی در برابر طنین نتوانست مقاومت
کند .موفقیت طنینیها در تاریخ موسیقی پاپ ایران بی
بدیل مانده است .یکی از ترانهپردازان انفرادی عباس
مهرپویا بود که این روزها نود سال از تولد و بیست و
پنج سال از مرگ او میگذرد.
نخستین مشغله مهرپویا چیزی بود که او را در
ارتباط با هنر قرار میداد .او در آغاز ،راهنمای سینما
شد و در سینماهای درجه دو مشتریان را به سوی
صندلیهاشان راهنمایی میکرد .رفقایش که صدای
بم فوقالعاده تاثیرگذار او را شنیده بودند تشویقش
میکردند که خود را حرام نکند و به یک کالس
موسیقی برود.
مهرپویا جامعه باربد را انتخاب کرد که در آن
روزگار زیر نظر اسماعیل مهرتاش بهترین شاگردان
را پرورش داده بود .بعد ولی از باربد فاصله گرفت.
شاید دریافته بود که نوع صدای او به کار موسیقی
سنتی نمیآید .صدایی داشت که با گستره پهناور بم
از باریتون تا باس میتوانست در برنامههای صحنه ای
مورد استفاده قرار گیرد.
مدت درازی نگذشت ،دریافت که موسیقی تلفیقی
تازه باب روز شده بهترین راه ادامه کار اوست .چون
گیتارکی مینواخت در راه گیتار به سیتار هندی راه
پیدا کرد که به نیروی جاذبه «راوی شانکار» نوازنده
سرشناس هند که به ایران هم آمده بود این راه نه
چندان کوتاه از گیتار تا سیتار را به سرعت پیمود .در
این راه البته شانس آورد که از کمک «اروین موره»
اسپانیایی نیز در کنار راوی شانکار هندی بهره گرفت.
کارورزان موسیقی تلفیقی بیشتر موسیقی گیتار را الگو
قرار میدادند که مردم نیز این الگو را در موسیقی جاز

شب مرگ تنها نشیند به موجی
رود گوشهای دور و تنها بمیرد
هر چند باد دماغی که در شعر حمیدی است با
ناله و ندبهای که از موسیقی برمیخیزد همخوانی
ندارد ولی تنهایی پیش از مرگ را خیلی خوب تصویر
میکند.
شاعر شیرازی بعد خودش را قوی زیبا میانگارد و
منتظر است دریا آغوش باز کند و او را در خود ببلعد!
آنچه در مرگ قو برانگیزاننده است ملودیهای ساده
مهرپویاست.
پس از «مرگ قو» هر چه از سوی مهرپویا عرضه
شد بیشتر تکیه بر ملودیسازی داشت .در میان دیگر
ترانههای مهرپویا (غم تنهایی ،آسمان میگرید امشب
و قبیله لیلی)« ،قبیله لیلی» از نظر محتوای شاعرانه در
صدر مینشیند.
این ترانه یکی از بهترین متنهای پرویز وکیلی را
در خود دارد:
تو از قبیله لیلی ،من از قبیله مجنون
تو از سپیده و نوری ،من از شقایق پُر خون
تو از قبیله دریا ،من از نژاد کویرم
همیشه تشنه و غمگین ،همیشه بی تو اسیرم
در بند دوم ترانه ،جاذبه متن افزون میشود و شاعر
به اوج عاشقانه خود میرسد:
حدیث عشق من و تو ،حدیث ابر بهاری
به من چه میرسد از دوست ،از این همه غم و زاری
پایان ترانه باز هم غرقه در رومانتیسیسم شاعرانه
است:
تو از قبیله لبخند ،من از قبیلهاندوه
فضای فاصله صد آه ،فضای فاصله صد کوه
مهرپویا آهنگهایی نیز بر روی غزلیات دیگر
شاعران نهاده است که بعضی از آنها چفت و بست
ی دارند و خیلی نرم بر روی شعر مینشینند.
منسجم 
از جمله روی این غزل مولوی:
دگر باره پریشانم ،دگر باره پریشانم
چنان مستم ،چنان مستم ،ره خانه نمیدانم.

تو از قبیله لیلی من از قبیله اندوه

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

و پاپ غربی میشناختند.
سیتار ولی با آنکه ظاهرا در فهرست سازهای ایران
قدیم سابقه داشته ولی در روزگار ما ،ایرانیان چندان
با آن آشنایی نداشتند.این بود که مهرپویا با پرداختن
به سیتار چیزی را به مردم عرضه میکرد که برایشان
تازگی داشت و همین سبب اصلی شهرت یافتن
مهرپویا میشد .تا جایی که نام او بیدرنگ نام سیتار
را به ذهن میآورد .از آن گذشته ،نواپردازیهای
کشدار و مطنطن سیتار با ذات آرام و صبور موسیقی
سنتی سازگاری فراوانی نشان میداد.
همه این شرایط ویژه به یاری مهرپویا آمد و او را از
راهنمایی در سینماها به عنوان نوازنده سیتار و مهمتر
از آن ،خواننده مبتکر موسیقی تلفیقی پرآوازه ساخت.
این همه را گفتیم ولی هنوز با مجموعه فعالیتهای
مهرپویا آشنا نشدهایم .او که در جوانی به هنرهای
دستی نیز عالقه داشت در روزگار بهرهوری از
تجربیات جوانی آن را در دکورسازی به کار گرفت .از
دکوراسیون خانهها تا صحنه سازیهای تئاتر فعالیت
میکرد و ورای همه اینها آهنگسازی را که گمان
میکنیم به آن بیش از هر چیز عالقه داشت ،تجربه
کرد .مهرپویا با جاذبهای که برای خود فراهم آورده
بود آهنگهای دلپذیری نیز پدید آورد .آهنگهایی
که با شعر ترانهپردازان معروف چون پرویز وکیلی،
تورج نگهبان و حتی از سنتیها بیژن ترقی و معینی
کرمانشاهی پیوند میخورد.
همه مشغولیتها که گفتیم به جای خود ولی مهرپویا
یک سره شیفته موسیقی و از آن میان موسیقی هندی
و از آن برخاسته سیتار شده بود و اولین تجربهاش
ستون اصلی شهرت شتابنده او شد.
نمیدانیم چه کسی «مرگ قو» سروده دکتر حمیدی
شیرازی غزلسرای معروف را از نظر او گذرانده بود
که دست به کار شد و گیتار و سیتار را به کار گرفت.
موسیقی سازگار «الژ»ی مانندی بر روی آن نهاد.
شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد
فریبنده زاد و فریبا بمیرد
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روی میز تحریریه:

ابزار رحمت یا اسباب زحمت

دکتر مهدی آقازمانی  -جامعه شناس:

حتما شما هم تا به حال در میان جمع به گوشی
تلفن همراه خود مشغول بودهاید! یا شاید در جذاب
ترین لحظهای که با عزیزترین فرد زندگیتان مشغول
یک گفتگوی مهم و سرنوشت ساز بودهاید دیدهاید
که صدای آلرت یک تکست مسیج چگونه ذهن او را
منحرف کرده است.
حتما تا کنون دیدهاید که چند نفر دور هم نشستهاند
و هرکدام سر خود را با گوشی تلفن همراه شان گرم
کردهاند.
به عکس مقابل نگاه کنید شاید هنوز این یک شوخی
باشد ،اما پدیدهای بنام خیانت تکنولوژیک! چه؟ آیا این
پدیده هم یک شوخی است؟
دهم مارس  ۱۸۷۶میالدی ( ۱۲۵۵خورشیدی)
گراهام بل از اتاق خود برای نخستین بار با «تلفن» به
دستیارش در اتاق دیگر گفت« :آقای واتسن بیایید با
شما کار دارم».
اما خیلی زود و در کمتر از  141سال ،این وسیله چنان
پیشرفت کرد و چنان پایه پیشرفت دیگر فن آوری های
ارتباطی را فراهم آورد که امروزه حداقل در جوامع
صنعتی و پیشرفته جهان مانند همین آمریکا ،زندگی
بدون این تکنولوژی ناممکن است.
اما آیا براستی پیشرفت تکنولوژی و همه گیری
بهرهبرداری از آن توانست به گسترش مفاهیم انسانی
هم کمک کند؟ آیا این ابزار ها توانستند موجب تقویت
ارتباط بین ابناء بشر شوند؟
تلفن ،در کوتاه مدت ،رشدی چشم گیر داشت و
ضمن همه گیری روز افرونش با سرعتی سرسام آور
پیشرفت کرد ونسلهای تازه این تکنولوژی هر بار
کاملتر از قبل در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته
و میگیرد.
همزمان صنایع مخابراتی و تکنولوژیهای ارتباطی به
هم آمیخته شد و موج جدیدی از ارتباطهای زیر ساختی
را روانه زندگی بشر کرد که شبکه جهانی اینترنت یکی

از آنهاست .شبکهای که امروزه همه ما را احاطه کرده
است و به نحوی حیرت آور تارهای نامرئیاش را در
گوشه و کنار زندگی ما پهن کرده است .آیا به راستی
دنیای مجازی ،تارهای نامرئی عنکبوتی است که ما را
به دام انداخته است؟
در ابتدا همه این وسایل ارتباطی و علی الخصوص
شبکههای اجتماعی و پیوند بین آنها و گوشیهای تلفن
همراه که به پیدایش نسل چهارم خدمات ارتباطی در
قالب «اسمارت فون»ها انجامید ،این امید را اشاعه
میداد که ارتباطهای انسانی پر رنگتر خواهد شد و
دوستان بیشتر و راحت تر با هم در ارتباط خواهند
بود و خواهند توانست روابط اجتماعی لطمه پذیری
را که در حال حاضر بشریت به دلیل مکانیزه شده
روند زندگی به آن مبتالست ،به سطوح باالتری از حد
خطری که در سی سال گذشته با آن دست و پنجه نرم
کردهایم ،ارتقا دهد.
اما متاسفانه این خواب خوش دیری نپایید و ورود
مدرنیسم به حوزه روابط عاطفی که یکی از پیامدهای
پیدایش شبکههای ارتباطی مدرن محسوب میشود،
موجب شد که پدیدههای ناخوشایند جدیدی در این
حوزه پدید آید و روانشناسان را وا دارد تا سر فصلهای
جدیدی از بیماریها و نا هنجاریهای رفتاری را برای
جامعه بشر متاثر از تکنولوژیهای ارتباطی ،تعریف
کنند.
عالقه و عادت بیش از اندازه به ارتباطهای تکنولوژیک
و حضور در فضای مجازی تا آن حد در جامعهای مانند
ایاالت متحده آمریکا که ما هم در آن زندگی میکنیم
رشد داشته است که اشتیاق نسل امروز به حضور و
مالقات مجازی را تا ضریب قابل توجهی نسبت به
مالقاتهای چشم در چشم افزایش داده است.

از سوی دیگر انتشار آمار نگران کننده کاهش ۵
برابری برقراری ارتباط جنسی بین زوجها در کمتر از
یک دهه از دست کم  60بار در سال به حدود 12
نوبت در سال نیز بار دیگر نشان داد ما صدای گامهای
پیشرفت تکنولوژی را نشنیده گرفتیم.
این روزها «سل فون»ها از معشوقها عزیز تر
هستند و من به چشم خود زوج هایی را میبینم
که برای لپتاب و یا گوشی تلفن همراهشان بیشتر
از همسرشان وقت میگذارند .شبکههای اجتماعی
که قرار بود به ما کمک کنند تا دوستان بیشتری پیدا
کنیم و با آنها به مراوده بپردازیم و موجب بسط روابط
انسانی شوند ما را منزوی تر کردهاند و نگاه ما را از
چشم دوستانمان ربودهاند تا به جای دیدن چهرههای
جاندارشان به تورق آلبوم عکسهای بیجان آنها در
شبکههای اجتماعی عادت کنیم.
زمان به سرعت در حال گذر است .چند سال پیش
مردم به صورت حضوری یک جشن یا شادمانی را
به هم تبریک میگفتند؛ حاال چند سالی است که
حتی عاشق شدنها هم با یک تکست مسیج شروع
میشود و صد البته با همان تکست مسیج هم به اتمام
میرسد ...فرصت زیادی نمانده است تا حتی تتمه این
روابط انسانی هم به لطف شبکههای اجتماعی مکانیزه
شود .آیا آن وقت ما به آدم آهنیهای با احساس تبدیل
نشدهایم؟
آیا به راستی فصلی تازه و البته ترس آور از روابط
انسانی شروع شده است؟!
برای پاسخ به این سوال جامعه شناسی امروز بسیاری
از قالبهای پیشین خود را شکسته است و میکوشد
تا پیش از آنکه بیش از این از تغییر ذاتی آدمها عقب
بیافتد به فکر چاره باشد.

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:
 -1ماوا  -ناو
 -2فرياد بلند  -شتر دو كوهان  -براي اينكه
 -3مايع حيات  -كينه توزي و انتقام  -شرح دهنده  -تنبل
و بيكار
 -4دستبرد به غذا  -برای صیدش به دریا روند  -سنگين
 -5صوف  -از آالت موسيقي  -شناس
 -6النگو  -رزق  -گناه
 -7بيباك  -مطالعه اجمالي  -بلند مرتبه
 -8ضمير اشاره  -نقاش ارژنگ  -آشنا  -باران اندك
 -9ضامن  -گله كردن  -عضو كابينه
 -10شهري آذري  -صنداي خنده آزاردهنده  -كارديده
 -11گاو مقدس  -نامي پسرانه  -بازي تخته
 -12نوعي دسر و چاشني  -آشنا به كار  -شهرداري
 -13چهره و صورت  -انابت  -حكايتگر  -سنگريزه
 -14شغلی در رستوران  -خانه  -خارج شده از دين
 -15افشره  -بچه آهو
عمودی:
 -1اينترنت  -سهيم بودن
 -2اراذل  -شلوار كوتاه  -تابناك
 -3حرف انتخاب  -مخلوط آب و آرد  -سرايدار مدرسه
 دنبال و عقب -4مابین سر و تن  -نامدار  -غذايي فرنگي

 -5تكرار شده  -خدايي  -پايتخت اتريش
 -6گرد و غبار  -آوار برف  -ته نشين شدن
 -7میوه تعارفی در ختم  -بيخ  -شغال
 -8همراه شلوار  -ناموس  -حمله كننده  -عدد خيطي
 -9آبگينه  -پايتخت فلزي  -سند
 -10نسيم دريا  -پرآوازه  -مادر آذري
 -11رفيق  -رسا  -گالبي
 -12از رودهاي مهم ازبكستان  -الگو  -از مركبات
 -13جنس بهظاهر قوي!  -شهري در سيستان  -از
شهرهاي كرمان  -خداوند
 -14ساقه برنج  -البه  -واحد زلزله
 -15از روزهاي هفته  -شارح

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای دانش و هنر:

از تخته نرد ترامپ تا خودکار سکسی؛ استعدادهایی که هدر رفت

دوچرخه پالستیکی ،سس کچاپ سبزرنگ یا الزانیای
خمیردندانی نمونههایی از محصوالتی هستند که
تولیدکنندگانشان فکر میکردند با آنها میتوانند بازار را
متحول کنند .مو زهای در سوئد این ابداعات شکستخورده
را نمایش داده است.

دوچرخه پالستیکی
وقتی این دوچرخه پالستیکی در سال  ۱۹۸۱به جهان
معرفی شد ،انتظارها بسیار باال بود؛ دوچرخهای که زنگ
نمیزد و سهمی در تولید گازهای گلخانهای نداشت .این
دوچرخه که « »Iteraنام داشت یک سال بعد به بازار آمد.
اما مشخص شد که استحکام چندانی ندارد .قسمتهای
پالستیکی دوچرخه مثل پدالها به سرعت میشکستند .در
سال  ۱۹۸۵تولید آن در نهایت برای همیشه متوقف شد.

بازی تخته ترامپ
هدف بازی تخته ترامپ که توسط شرکت Hasbro
تولید شده بود ،کامال روشن بود :تا جایی که میتوانی
پول بدست بیاور! این بازی که تقلیدی از بازی محبوب
مونوپولی بود ،در سال  ۱۹۸۹به بازار عرضه شد اما
موفقیت چندانی نیافت .با این همه میتوان تصور کرد که
دونالد ترامپ از عرضه این بازی به رغم عدم موفقیت آن
بسیار خشنود بود ،زیرا روی تمام اسکناسهای این بازی
عکس ترامپ چاپ شده بود.
گوشی تلفن دو منظوره نوکیا

یک گوشی با دو هدف :کنسول بازی و تلفن .نوکیا این
محصول را در سال  ۲۰۰۳معرفی کرد .قیمت باال و شمار
اندک بازیهایی که کاربران میتوانستند با آن انجام دهند،
موجب شد تا فروش این محصول طبق انتظار پیش نرود.
بعدها زمان نشان داد که این گوشی اختراعی فراتر از زمان
خود بود .با این گوشی میشد تلفنی صحبت کرد ،موسیقی
گوش داد ،بازی کرد یا در اینترنت جستجو کرد؛ یعنی
همان ویژگی که بعدها در گوشیهای هوشمند عرضه شد.

عطر هارلی دیویدسن
موتورسیکلتهای شرکت آمریکایی هارلی دیویدسن
شهرتی جهانی دارند .این شرکت در سال  ۱۹۹۴در ایدهای
«خالقانه» قدم فراتر گذاشته و عطرهای هارلی دیویدسن
را نیز به بازار آورد .این محصول اما با استقبال خوبی روبرو
نشد .به احتمال زیاد از آن جهت که اکثرا با شنیدن این اسم
بیشتر به یاد بوی روغن موتور میافتادند تا بویی خوش.

خودکارهایی منطبق با کلیشههای جنسیتی
وقتی شرکت معروف «بیک» در سال  ۲۰۱۲محصول
جدید خود ،خودکارهایی ویژه بانوان را به بازار عرضه
کرد ،ولولهای به پا شد؛ خودکارهایی که در رنگهای
بنفش و صورتی مخصوص خانمها طراحی شده بودند.
البته این تنها مرتبهای نبوده که بیک جنجال به پا کرده
است .در سال  ۲۰۱۵این شرکت به مناسبت روز جهانی
زن در کشورهای آفریقایی با این شعار تبلیغ کرد« :مثل
یک خانم باش ،رفتاری خانمانهداشته باش اما مثل یک
مرد فکر کن».
ماسک جوانسازی صورت
در نگاه اول شبیه ابزار مدرن شکنجه به نظر میرسد ،اما
این ماسک در اصلی برای «زیباتر» کردن صورت طراحی
شده بود .این ماسک با وارد آوردن شوکهای الکتریکی
ظریف عضالت صورت را تحریک میکرد .تولیدکنندگان
لیندا ایوانز ،هنرپیشه آمریکایی را به عنوان چهره تبلیغاتی

این ماسک به خدمت گرفتند .البته وقتی این محصول در
سال  ۱۹۹۹به بازار معرفی شد ،اثربخشی آن بالفاصله زیر
سؤال برده شد.

الزانیای خمیردندانی
الزانیای یخزده محصولی از یک شرکت تولیدکننده
خمیردندان .مشخص است که چنین محصولی با استقبال
روبرو نخواهد شد .البته مسئوالن شرکت «کلگیت»
میگویند که به خاطر ندارند چنین چیزی را به بازار داده
باشند ،اما ساموئل وست مسئول موزه شکست در سوئد
مصرانه این گفته را رد میکند .بستهبندی این الزانیا برای
نمایش در این موزه بازسازی شده و اصل نیست.

کچاپ سبز رنگ
همه به قرمز بودن رنگ کچاپ عادت کردهاند« .هاینز»،
شرکت معروف تولید موادغذایی ،در سال  ۲۰۰۰ابتکار
عمل به خرج داد و سس کچاپی را به رنگ سبز به صورت
محدود به بازار عرضه کرد .استقبال از این سس هم به
حدی بود که تولید آن در همان تعداد محدود باقی ماند
و شرکت هاینز دوباره به کار تولید کچاپهای قرمزرنگ
برگشت.
ساموئل وست طراح و گرداننده موزه شکست در سوئد
( .)Museum of Failureاشیای به نمایش در آمده در
این موزه به خوبی نشان میدهند که اشتباهات بخشی از
روند خالقانه برای تولید محصوالت جدید هستند.
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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
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ناسا یک دختر ایرانی تبار را برای عضویت
در تیم جدید فضانوردان خود برگزید

جاسمین مقبلی ،از سوی آژانس ملی هوا و فضای آمریکا
( )NASAبرای عضویت در تیم جدید فضانوردان ایاالت متحده
آمریکا برگزیده شد .این نخستین باری است که یک دختر ایرانی
برای چنین سمتی به صورت رسمی پذیرفته می شود.
جاسمین مقبلی سی و سه سال پیش در هنگامی که خانواده
او برای مهاجرت به آمریکا در آلمان به انتظار بودند به دنیا
آمده است و در رشته مهندسی هوا و فضا از دانشگاه MIT
در ماساچوست فارغ التحصیل شده و سپس به عنوان خلبان
به مدرسه آموزش خلبانی ارتش آمریکا پیوسته است.
وب سایت رسمی ناسا خانم مقبلی را خلبانی معرفی میکند
که تا کنون  1600ساعت پرواز و نیز  150عملیات جنگی
موفق برای نیروی دریایی ارتش آمریکا را در کارنامه خود به
ثبت رسانده است.
جاسمین مقبلی همچنین دارنده مدال افتخار نیروی هوایی
ایاالت متده و نیز مدال افتخار تفنگداران دریایی ارتش
آمریکا برای انجام خدمت صادقانه بوده است.

والدین جاسمین مقبلی فرشته و کامی مقبلی هستند که هم
اینک در ایالت فلوریدا در جنوب شرق آمریکا سکونت دارند
و برادر بزرگتر او کاوه مقبلی نیز در پنسیلوانیا زندگی می کند.
خانم مقبلی که هفته گذشته با پذیرفته شدن در تست مشهور
آژانس ملی هوا و فضای آمریکا به همراه  11تن دیگر از میان
 18هزار متقاضی ،برای عضویت در تیم جدید فضانوردان
آمریکا کاندیدا شد ،از ماه آگوست  2017مجموعه فشرده و
سنگینی از آموزش های الزم برای انجام ماموریت در فضا
را آغاز کرده و در صورت موفقیت در آن به زودی راهی
فضا خواهد شد.
الزم به یادآوری است پیش از این انوشه انصاری نخستین
ایرانی تباری بود که به عنوان یک گردشگر فضایی و با
پرداخت هزینه سفر خود به فرای جو زمین سفر کرد .اما
خانم مقبلی نخستین آمریکایی ایرانی تباری است که شانس
خدمت به اهداف فضایی بشر را در فرا جو کسب خواهد
کرد.
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