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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:

«مریممیرزاخانی»بهسرطان
مبتال  شد
طرح تحول دان تاون
لسآنجلس در حال اجراست
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با بازداشت و اخراج یک ایرانی در فرودگاه بوستون افشا شد:

صادراتنیروهایبسیجی بهآمریکا
زیر پوشش محقق و دانشجو

سرویس جدید سفر از
لسآنجلسبهسانفرانسیسکو
  
نامزدی المپیک 2024برای
لسآنجلسقطعیشد
روز سه شنبه گذشته  11جوالی
تالشقانونگذارانکالیفرنیابرای  2017یکی از مسافران هواپیمایی
قطر ایر الین به مقصد بوستون در
کمکبهقربانیانتجاوزجنسی
شرق آمریکا که به همراه همسر و
فرزند خردسال و با داشتن ویزای
دانشجویی وارد خاک آمریکا شده
انفجار در نیروگاه برق نورت ریج
بود ،شک ماموران مرزبانی ایاالت
خاموشی در ولی و لسآنجلس
متحده را برانگیخته و تحقیقات درباره
او نشان داد وی آنچنان که بر اساس
مدارک جعلی همراه وی ادعا میکند
گزارش «قیام ملی  ۲۸مرداد» از یک محقق در حوزه سرطان نیست.
این ایرانی که «سید محسن دهنوی»
زبانسازماندهندگانش
نام دارد ،از اعضای شناختهشده بسیج
دانشجویی است و در حال حاضر،
معاونت یک مرکز پژوهشی را بر
عرقکشمش:تقطیردرآمریکا
عهده دارد که در حوزه امور پدافند
شرح در صفحه 12
راداری با نیروی هوا و فضای سپاه
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید پاسداران همکاری میکند.

همزمان با دستگیری محسن دهنوی
در بوستونُ یک شانتاژ خبری گسترده
به وسیله خبرگزاریهای داخل ایران
ایران خصوصا خبرگزاریهای وابسته
به سپاه به راه افتاد و در حالی که
خبرنگار خبرگزاری ایرانشهر در
نیویورک برای اولین بار هویت اصلی
این فرد را افشا کرد ،ساعاتی بعد
بیبیسیفارسی و رادیو فردا با مربوط
دانستن این حادثه با فرمان مهاجرتی
پرزیدنت ترامپ کوشیدند تا صورت
مسئله را مخدوش کنند.
با این حال اخراج محسن دهنوی
که به عنوان رییس بسیج دانشجویی
و عضو یک مرکز پژوهش راداری
وابسته به سپاه در ایران فعال بوده نشان
میدهد ،مقامات جمهوری اسالمی با
اهداف و نقشه خاص این فرد و صد

البته اینگونه افراد را با عناوین جعلی
دانشجو ،استاد دانشگاه ،پژوهشگر و
غیره راهی ایاالت متحده میکنند.
این نخستین بار نیست که نزدیکان
و وابستگان جمهوری اسالمی در
دانشگاهها و مراکز علمی آمریکا جا
باز میکنند و میتوان به دفعات دید که
چگونه با سیاست مماشات در دولت
پیشین آمریکا و با فریبکاری البی
نایاک و سو استفاده از استادان صاحب
نام ایرانیتبار زمینه جا اندازی وابستگان
حکومت و خصوصا نیروهای نفوذی
در آمریکا فراهم شده است.
با این حال جمهوری اسالمی همواره
آمریکا را دولت متخاصم خوانده و
بسیاری از شهروندان دو تابعیتی را به
دلیل ارتباط با دولت متخاصم زندانی
کرده است.

جدیدترین اثر پرویز صیاد روی صحنه نمایش»I LOVE TV« :
پرویز صیاد ،بازیگر و کارگردان صاحب سبک تئاتر و
سینمای ایران با جدیدترین اثر خود در یک قالب استند
آپ کمدی با نام «آی الو تیوی»،به صحنه اجرا بازگشته
است.
تئاتر جدید آقای صیاد که در سه پرده یک ساعته و به
صورت ترکیب تازهای از مواجهه شخصیت پرویز صیاد
با «صمدآقا» طراحی شده به بیان خاطرات پرویز صیاد از
همکاری با تلویزیون ملی ایران از زمان تاسیس تا دوران
طالیی این رسانه در قبل از وقوع انقالب زمستان 1357
خورشیدی اختصاص دارد.
با اینکه بیان آقای صیاد ،خصوصا بخشهایی که از زبان
شخصیت صمد با مخاطب در گفتگوست شامل انتقاداتی
بنیادین است اما حفظ چاشنی طنز دست کم در دو پرده
نخستین ،مخاطبان عام را نیز در سالن به وجد میآورد.
در پرده آخر این نمایش نسبتا طوالنی اما تاثیرگذار،
پرویز صیاد بخشی از ناگفتههای صنعت رادیو و
تلویزیون در ایران را بازگو میکند که بیتردید میتوان
گفت برای نخستین بار است که در خارج از محافل
خصوصی هنرمندان و فعاالن صنعت رادیو و تلویزیون
مطرح می شود.
این نمایش که اجرای آن از فینیکس در آریزونا شروع

شد و تا کنون در واشنگتن پایتخت آمریکا ،ایالت فلوریدا است.
و تورنتو نیز ادامه یافته ،قرار است در طی تابستان و پاییز پرویز صیاد در سال  1318خورشیدی در الهیجان در
 2017در ایاالت متحده آمریکا و نیز چند شهر کانادا شمال ایران متولد شد و از سال  1336به عرصه هنر
روی صحنه برود.
پانهاد ،این فخر سینمای ،تئاتر و نمایش ایران ،پس از
این
اجرای
احتمالی
تاریخ
از
صیاد
آقای
با این حال
وقوع انقالب مجبور به جالی وطن شد و هم اکنون
نمایش در لسآنجلس هنوز به رسانه ها چیزی نگفته ساکن لسآنجلس است.

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

www:iranshahrnewsagency.com
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در کانون خبر:

اهدای نشان شوالیه به استاد ایرانی کانادایی دانشگاه تورنتو

طی مراسمی در خانه سر کنسول فرانسه در
تورنتو ،نشان شوالیه آکادمیک فرانسه به خانم
سیما فرسنداج استاد زبان فرانسه دانشگاه تورنتو
اهدا شد.
نشان شوالیه آکادمیک از باالترین نشان های
فرانسه بعد از نشان لژیون دونور است که از دوران
ناپلئون بناپارت به این سو به برگزیدگان عالم
ادبیات و فرهنگ فرانسه اعطا می شود.
در مراسم اهدای این نشان به سیما فرسنداج،
دکتر رضا مریدی نماینده ریچموندهیل در مجلس
قانونگذاری انتاریو و وزیر پژوهش ها و نوآوری
های انتاریو ،علی احساسی نماینده ویلودیل در و ادبیات فرانسه از دانشگاههای تهران و تورنتو میسی ساگا)
مجلس کانادا ،و امریتا دانیر دین دانشگاه تورنتو است که بیش از  19سال است به تدریس زبان و در سال  2010جایزه Excellent of Teaching
ادبیات فرانسه در دانشگاه تورنتو اشتغال دارد ( 8دانشگاه تورنتو کمپوس می سی ساگا به او اهدا
(کمپس میسی ساگا) حضور داشتند.
سیما فرسنداج فارغ التحصیل ممتاز در رشته زبان سال در کمپس سنت جورج و  11سال در کمپس شد.

اعجازهنرمندایرانیایتالیایی،ازمرکزپخشموادمخدرتاگالریهنری

هنرمند ایرانی تبار پس از مهاجرت به ایتالیا موفق
شد تا یک مرکز پخش مواد مخدر در میالن را به
گالری هنرهای معاصر ایرانی ایتالیایی تبدیل کند.
«محمود صالح محمدی» هنرمند جوان ایرانی هفت
به یاد آخرین نخست وزیر سامانه شاهشاهی ایران :
سال پیش برای ادامه فعالیت و مطالعات هنری اش،
میالن را برگزید زیرا این شهر را یکی از شهرهای
اصلی فرهنگی جهان می دانست .او که در کشور
سیاستمدار و مبارز  ملی گرای ایرانی و تنها ایرانی تباری که در ارتش فرانسه خود بر هنرهای معاصر متمرکز بود ،در ایتالیا نیز هنر
معاصر ایران را پی گرفت.
در زمان جنگ جهانی دوم برعلیه آلمان هیتلری جنگید.
به گزارش آی اف پی نیوز ،محمود صالح محمدی
در مصاحبه ای گفت« :من ایرانی هستم که در
ایتالیا ریشه دارد .هر هنرمندی دارای ریشه است و ایرانی عالقمند شده اند ،خرسند است.
بعنوان یک هنرمند هنرهای معاصر باید به اصل خود موضوع اصلی کالس های درس صالح محمدی،
بازگشت ».او به خط – فرش-هایی (قالی هایی با طراحی فرش است و بویژه خط –فرش .او گالری
نقش خوشنویسی) که طراحی و کار کرده است اشاره هنرهای معاصر « »Spazio Nourرا در شهر میالن
می کند که در ایتالیا با استقبال فراوانی روبرو شده راه-اندازی کرده است .واژه Spazioدر ایتالیایی به
است.آقای صالح محمدی هم اکنون در کنار فعالیت معنای «فضا» است و کلمه فارسی «نور» در کنار آن
و مطالعات به تدریس گرافیک و هنرهای بصری نیز مفهوم فضای نورانی را تداعی می کند و محمود
می پردازد و از اینکه دانش پژوهانش به فرهنگ و هنر صالح محمدی با این انتخاب نام برای گالری اش،

ریشه ایرانی خود در ایتالیا را نشان می دهد.
ساختمانی که امروز گالری صالح محمدی است ،در
گذشته محل خطرناک قاچاقچیان و فروشندگان مواد
مخدر بوده و نام سوراخ تاریک را بر روی آن گذاشته
بودند که حتی پلیس میالن نیز جرات نزدیک شدن به
آن را نداشته است اما اکنون با اهتمام او امروز تبدیل
به مکانی فرهنگی برای عالقمندان به هنرهای معاصر
ایرانی – ایتالیایی شده است.

داماد بود که از اعضای ارشد «وزارت ازدواج آمریکا»
(یک سازمان غیر انتفاعی وابسته به کلیسا برای ساماندهی
و کمک به ازدواج زوجهای جوان آمریکایی) است و
آیین ازدواج را مطابق با سنت های ایرانی اجرا کرد.
رکسانا ایران عروس خانم  32ساله و یکی از وکالی
شرکت مسافربری اوبر در سانفرانسیسکو است.

کوروش انوری پور داماد  34ساله ،از شهر منلو پارک
کالیفرنیا و در دفتر وکالت موسسه گودوین مسئول
مشاوره و توصیه درباره معامالت کمپانی های فناوری
است.
این زن و شوهر در سال  2010در یک اتوبوس مترو
لس آنجلس با همدیگر آشنا شدند.

دکتر شاپور بختیار

عروسیزوجایرانیتبارموفقدرکالیفرنیا

«رکسانا ایران» و «کوروش انوری پور» زوج ایرانی
تبار موفقی هستند که نیویورک تایمز خبر ازدواج آنها
را منتشر کرده است.
مراسم عروسی این زوج ایرانی ،هشتم جوالی  2017در
هامینگبردنست رنچ در سیمی ولی کالیفرنیا برگزار شد.
مدیریت مراسم بر عهده «ساسان میرکریمی» پسرخاله
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در کانون خبر:

ژنرال متیس درباره ایران چه گفت که رسانههای فارسی منتشر نکردند؟

“تِدی فیشر” دانشآموز دبیرستان “مرسر آیلند”
در ایالت واشینگتن امریکا توانسته مصاحبهای را با
“جیمز متیس” وزیر دفاع پرنفوذ این کشور انجام دهد
و این مصاحبه را در نشریه دانشآموزی “آیلندر”
( )The Islanderمتعلق به این دبیرستان منتشر کند.
اما صحبتهای ژنرال متیس در ریانههای فارسی
زبان با ترجمهای تحریف شده منتشر شده است .اما
به راستی وزیر دفاع پر نفوذ آمریکا درباره ایران چه
گفته است؟
در زیر مهمترین جمالت او در گفتگو با فیشر آمده
است و جالب اینکه هیچ خبری از تیتری که همه
رسانههای جریان اصلی انتخاب کرده اند نیست.
آنچه در ایران اتفاق میافتد یک انتخابات واقعی
نیست .این رهبر است که تصمیم میگیرد چه کسی * آنها در حال حاضر موشکهای بالستیک را به
کاندیدای نهایی شود .مثل اینکه رییسجمهور کنونی یمن بردهاند و از آنجا به سوی عربستان سعودی
امریکا تصمیم بگیرد که چه کسی برای دور بعد شلیک میکنند.
کاندیدا شود و بعد هم خودش در کاخ سفید باقی * تنها دلیلی که بشار اسد هنوز در قدرت مانده و
بماند و بقیه به نوعی چرخشی تغییر کنند.
صدها هزار نفر از مردم سوریه را کشته و میلیونها
* ایران ،دارای حکومتی است که بیشتر مانند یک نفر را از خانههایشان آواره کرده ،همهاش به خاطر
نهضت انقالبی عمل میکند تا اینکه به دنبال بیشترین رژیم ایران است .بدون قدرت نظامی ایران و رأی
منافع مردمش باشد.
وتوی دیپلماتیک روسیه ،مردم سوریه ،اسد را پنج
* آنها برای مثال تالش کردند که سفیر یک کشور سال قبل کنار گذاشته بودند.
عربی (عربستان سعودی) را در مرکز شهر واشینگتن * رژیم ایران قطع ًا بیثباتکنندهترین تاثیر را در
به قتل برسانند.
خاورمیانه دارد .وقتی به قاهره یا تلآویو یا ریاض
حکومت
این
دست
از
ایران
مردم
که
* تا زمانی
میروم ،همه مردم ،از عربها تا یهودیها،این نگاه را
دینی خالص نشوند ،شرایط بسیار بسیار مشکل درباره ایران دارند.
خواهد بود.
* کاری که در نهایت باید انجام داد همان کاری
* این رژیمی است که واسطههایی مانند حزباهلل است که هیالری کلینتون در مقام وزیر خارجه کرد:
لبنان را به کار میگیرد تا اسراییل را تهدید کند؛ تحریمهای اقتصادی علیه آنها تا مجبور شوند به میز
نخستوزیر پیشین لبنان را بکشد؛ و گردشگران مذاکره بیایند؛ چرا که آنها میخواهند در قدرت باقی
اسراییلی را در بلغارستان به قتل برساند.
بمانند.

* در عین حال راهی هم وجود دارد که ما معلوم
کنیم در خصوص این رژیم جانی –که همین چند
سال قبل عده زیادی از مردم ایران را کشت و جوانان
ایرانی زیادی را در جریان تظاهرات اعتراضی جنبش
سبز زندانی کرد– دچار اشتباه نمیشویم.
* شما نمیتوانید مردم ایران را با رژیمشان یکی
بگیرید .قطع ًا مشکل ،مردم ایران نیستند .مشکل ،از
رژیمی است که مامورانش را برای کشتن سفیران
در پاکستان یا واشینگتن میفرستد و موشکهای
حزباهلل در لبنان یا حوثیها در یمن را تأمین
میکند.
* اگر شما به روی مردم ایران و رژیم نامحبوبشان
با هم فشار بیاورید ،آنها همسو خواهند شد .ما باید
اطمینان حاصل کنیم که مردم ایران میدانند که با آنها
هیچ اختالفی نداریم.
* من به اندازه کافی با ایرانیها یا با امریکاییهایی
که در ایران بزرگ شدهاند گفتگو کردهام .تأکید میکنم
که آنها مشکل نیستند؛ مشکل از رژیم است.

«مریم میرزاخانی» به سرطان مبتال شد

مریم میرزاخانی ،ریاضیدان نابغه ایرانیآمریکایی
که برنده عالی ترین نشان علمی در رشته ریاضات
است ،به دلیل بیماری سرطان در بیمارستان بستری
شده است.
یکی از نزدیکان خانم میرزاخانی از وخیم بودن
بیماری این دانشمند ایرانی خبر داده و به یک
خبرگزاری داخلی در ایران گفته« :هم اکنون مریم
میرزاخانی به دلیل بیماری سرطان در یکی از
بیمارستانهای تخصصی بستری شده است».
مریم میرزاخانی متولد ۱۳اردیبهشت  ۱۳۵۶در
تهران ،ریاضیدان ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد
در شمال کالیفرنیااست .وی در سال  ۲۰۱۴به خاطر
کار بر موضوع «دینامیک و هندسه سطوح ریسمانی
و فضاهای پیمانهای آنها» برنده مدال فیلدز شد که
باالترین جایزه در ریاضیات است .وی نخستین زن و
نخستین ایرانی برنده مدال فیلدز است.
با این حال در فاصله کوتاهی پس از این موفقیت
علمی اخباری درباره محدودیت بازگشت او به ایران
و سنگ اندازی دفتر حافظ منافع ایران برای صدور
پاسپورت ایرانی برای فرزند خانم میرزاخانی منتشر
شد.
الزم به یادآوری است زمینه تحقیقاتی مریم
میرزاخانی مشتمل بر نظریه تایشمولر ،هندسه
هذلولی ،نظریه ارگودیک و هندسه همتافته است.

مریم میرزاخانی در دوران تحصیل در دبیرستان
فرزانگان تهران ،برنده مدال طالی المپیاد جهانی
ریاضی در سالهای ( ۱۹۹۴هنگکنگ) و ۱۹۹۵
(کانادا) شد و در این سال به عنوان نخستین دانشآموز
ایرانی جایزه نمره کامل شد .وی نخستین دختری
بود که به تیم المپیاد ریاضی ایران راه یافت؛ نخستین
دختری بود که در المپیاد ریاضی ایران طال گرفت؛
نخستین کسی بود که دو سال مدال طال گرفت و
نخستین فردی بود که در آزمون المپیاد ریاضی جهانی
نمره کامل گرفت.
خانم میرزاخانی در سال  ۱۹۹۹کارشناسی خود را

در رشته ریاضی از دانشگاه شریف و دکترای خود
را در سال  ۲۰۰۴از دانشگاه هاروارد به سرپرستی
کورتیس مکمولن از برندگان مدال فیلدز گرفت.
از مریم میرزاخانی به عنوان یکی از ده ذهنِ جوان
برگزیده سال  ۲۰۰۵از سوی نشریه پاپیوالر ساینس و
ذهن برتر در رشته ریاضیات تجلیل شد.
میرزاخانی برنده جوایزی چون جایزه ستر از انجمن
ریاضی آمریکا در سال  ،۲۰۱۳جایزه کلی و مدال
فیلدز در سال  ۲۰۱۴است.
وی از سپتامبر  ۲۰۰۸در دانشگاه استنفورد استاد
دانشگاه و پژوهشگر رشته ریاضیات است.

محمدرضا مدحی در کیش تجارت الماس میکند

محمدرضا مدحی این روزها بیسر و صدا در جزیره
کیش به تجارت الماس مشغول است و قرار است تا
چند هفته آینده حراج بزرگ الماس را در این جزیره
برگزار کند.
محمدرضا مدحی که وزارت اطالعات جمهوری
اسالمی وی را به عنوان نیروی نفوذی در «اپوزیسیون
خارج کشور» معرفی کرده بود ،به خبرگزاری فارس
گفته که قصد دارد با برگزاری نخستین حراجی
سنگهای قیمتی در جزیره کیش« ،شهرسنگ قاره
آسیا» را به زودی در کیش راهاندازی کند.
وی اعالم کرده که در این حراجی مجموعهای
۱۵تایی از سنگهای خاص و بینظیری عرضه
میشود که قبل از شروع حراج  ۵عدد آنها با تخفیف
ویژه فروخته میشود.
این فرد مدعی شده که در این حراجی قرار است
الماس سه رنگی را که رئیس اتحادیه الماس امارات
در سال  ۲۰۰۸به مبلغ  ۱۰۰میلیون دالر قیمتگذاری
کرده بفروشد و کارشناسان بانکی با عنوان «یو بی
اس» هم در مورد این الماس نظر کارشناسی دادهاند.
مدحی که فارس او را «نفر دوم الماسهای کمیاب

جهان» نامیده ،تاکید کرده که «ملکه یکی از کشورها
یک سنگ  ۱۴قیراطی مشابه این سنگ و البته نه با
این طیف رنگی را در اختیار دارد و بسیار به دنبال آن
است که این سنگ که تقریبا  ۲۰قیراط و بزرگتر از
سنگ متعلق به وی است را به دست بیاورد».
وی همچنین گفته که سنگ الماس چندرنگ دیگری
که توسط مؤسسات جواهرشناسی دنیا از جمله
 ،GIAتایید شده را در اختیار دارد.
بر اساس این گزارش ،تمام سنگهای این حراج که
قرار است مردادماه در جزیره کیش برگزار شود ،با
قیمت پایه  ۱۰۰میلیون دالر قیمتگذاری شدهاند و
مقدمات دعوت از یک هزار شرکت داخلی و خارجی

برای حضور در این حراج در حال انجام است.
مدحی همچنین ادعا کرده که مالکیت تمام این
سنگها را بنا به مستندات و مشخصات متقن در
اختیار دارد و کسی در آن شراکت ،اختیار و اجازه
مذاکره ندارد .اگرچه این با ادعاهای مدحی در زمانی
که بعد از جنبش سبز به عنوان یک سردار بریده سپاه
به خارج از ایران آمده بود منافات دارد .او خود را
فردی معرفی میکرد که در دزدیها و جنایات سپاه
شریک نیست و از آن رنجیده شده است.
شایان ذکر است در سال  ،۱۳۹۰تلویزیون جمهوری
اسالمی ،با پخش مستند «الماسی برای فریب» ادعا
میکند که محمدرضا مدحی از نیروی وزارت
اطالعات بوده که برای جاسوسی به اپوزیسیون خارج
از ایران نفوذ کرده است.
از سوی دیگر برخی شنیده ها حاکی است بخشی
از این الماسها از خزانه ملی ایران در سالهای قبل
خارج شده و در اختیار نهادهای امنیتی از جمله
اطالعات سپاه بوده است.
طبیعی است مشتریان چنین کالهبرداری مردم طبیعی
و خریداران معمولی نخواهند بود.

طرح تحول دان تاون لسآنجلس در حال اجراست

دغدغه ها و فشارهای فراوان برای احیای مرکز شهرلسآنجلس تغییرات بزرگی
را در افق این منطقه رقم خواهد زد
این روزها جرثقیلها و ماشین های سنگین ساخت و ساز د رگوشه و کنار دوان
تاون به چشم می خورد
بنا بر این خبر  1میلیارد دالر سرمایه گذاری تازه در این منطقه تحوالت زیادی
را در راه خواهد داشت.
یک ساختمان بزرگ چهار نبش در نزدیکی استیپل سنتر ،سه برج مسکونی و هتل
ایندیگو که همگی در مراحل پایان کار به سر می برند.
قرار استلسآنجلس به عنوان یک متروپلیس تا سال  2019بزرگترین کالن شهر
در جهت توسعه غرب ایاالت متحده به شمار رود.
اعضای شورای شهرلسآنجلس میگویند «شما شگفتیها را بیشتر در نیویورک
و شیکاگو مشاهده کردهاید ،اما اکنون این فرصتی عالی برای ما بود تا یک مفهوم
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درکانون خبر:

سرویس جدید سفر از لسآنجلس به سانفرانسیسکو

برای یک سفر راحت و آرام سریع و کوتاه از جنوب کالیفرنیا به سواحل شمالی
این ایالت آماده باشید.
اتوبوسهای جدید ومدرن با کابینهای مجهز به محل خواب و استراحت در
وضعیتی فوق العاده لوکس در حال بهره برداری هستند تا از سانتامونیکا در ساعات
پایانی شب مسافران را سوار کرده و صبح فردا در سان فرانسیسکو پیاده کنند.
تام کریج ،مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران سرویس جدید کابین میگوید این به
اصطالح اتوبوس جدید به عنوان «یک هتل که از یک مکان به مکان دیگر حرکت
میکند» به گفته او مسافران با استفاده از زمان خواب خود به عنوان زمان سفر
لذت خواهند برد.
«وی افزوده است «بله من شش ساعت رانندگی نمیکنم ،من در تختخوابی
راحت قرار میگیرم و زمانی که من به مقصد میرسم مسلما بیش از پیش شاد
میشوم».
هر اتوبوس با  24کابین با تخت ،حمام و سالن پذیرایی برای سفر شش تا هشت
ساعته طراحی شده است .

هر اتوبوس به برق و وای فای رایگان مجهز است و شما هرزمان که بخواهید
یک فنجان چای یا اسپرسو در حالی که در تخت خود دراز کشیدهاید میل خواهید
کرد.

نامزدی المپیک  2024برای لسآنجلس قطعی شد

نامزدی لس آنجلس از طرف کمیت ه المپیک آمریکا و شهردار لسآنجلس تایید
شد ،مدیر اجرایی کمیت ه المپیک آمریکا در این باره گفت :از این که با لسآنجلس
برای میزبانی المپیک و پارالمپیک  2024در آمریکا همکاری میکنیم ،هیجان زده
هستیم.
لسآنجلس تجربه میزبانی بازیهای المپیک را دارد .این شهر اطالعات کافی
برای برگزاری بازیهایی در سطح جهانی را دارد .با توجه به فرهنگ نوآوری و
ابتکار در شهر لس آنجلس ،اطمینان داریم که این شهر میتواند به خوبی بازیهای
المپیک و پارالمپیک  2024را برگزار کند.
گفته میشود که برنامههای لس آنجلس برای میزبانی المپیک و پارالمپیک 2024
طبق برنامههای سال ،2020
آی او سی است.
المپیکی است .المپیک در فرهنگ و خون مردم لسآنجلس ریشه دارد .با ورزش
یا
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م
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 85درصد
زندگی میکنیم .خوششانس هستیم که استادیومهایی در سطح المپیک داریم .ماه
از قبل آماده هستند یا برای آنها برنامهریزی شده ،پنج استادیوم اصلی این مسابقات گذشته با کنارهگیری بوستون از میزبانی المپیک ،لسآنجلس به عنوان جایگزین
در فاصله  30دقیقهای از دهکده المپیک قرار دارند.
انتخاب شد.
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اریک گارستی شهردار لسآنجلس نیز درباره
مدیر اجرایی کمیت ه المپیک آمریکا اعالم کرده است که نظر سنجیها نشان داده
افتخار است که میزبان المپیک باشد و لسآنجلس برای این کار آماده است .با  80درصد مردم لسآنجلس با میزبانی این شهر موافق هستند .در حالی که 53
حمایت شورای شهر ما آماده هستیم تا از بخش المپیک حمایت کنیم.
درصد مردم بوستون مخالف میزبانی این شهر بودهاند.
شایان ذکر است  15سپتامبر ،آخرین مهلت برای نامزدی میزبانی المپیک  2024اگر لسآنجلس موفق به گرفتن میزبانی شود ،بعد از لندن ،دومین شهری خواهد
است.
بود که تاکنون سه بار میزبان المپیک شده است .پیش از این در سالهای  1932و
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کمیت
رییس
 ،1984لسآنجلس میزبان المپیک بوده است.

بنای یادبود فاجعه سنت فرانسیس سیلور ساخته میشود

قانونگذاران ایالت کالیفرنیا الیحهای را تصویب کردهاند که بر مبنای آن یک
بنای یادبود ملی برای قربانیان فاجعه سنت فرانسیس سیلور در سال  ،1928یک
شکست مهندسی عمرانی که موجب تخریب یک دیوار غیر قابل توقف در برابر
آب و کشته شدن بیش از  400نفر شده بود ،ساخته شود.
این یادبود ملی در سایت سد در سان فرانسیسکویتی کانیون ،حدود  10مایلی
شمال سانتا کالریتا ایجاد خواهد شد.
این الیحه همچنین یک محوطه یادبود ملی  440هکتار را شامل میشود که شامل
منطقه یاد شده است که توسط سیل ویران شده است.
«قانونگذاران میگویند این الیحه نه تنها به عنوان یادبود ،بلکه همچنین برای
آموزش مردم در مورد این نوع تراژدی که یک بار جامعه ما را تکان داد ،عمل
خواهد کرد».
گفتنی است الیحه مشابهی در سال گذشته تایید شده بود ،اما کمیته انرژی و منابع طبیعی مجلس سنای آمریکا اقداماتی در این رابطه به عمل نرساند.

افزایش  174درصدی دستمزد در صنعت آموزش در لسآنجلس
کمیسیون شهرلسآنجلس الیحهای را به تصویب رساند که بر اساس آن حقوق
و مزایای هیئت مدیره انجمن مناطق آموزشی لسآنجلس که در جای دیگری
مشغول به کار نیستند  174درصد افزایش می یابد.
بدین ترتیب اعضای پاره وقت با سایر مشاغل /پرداختی خارج از وظایف هیئت
مدیره خود 50،000 ،دالر در سال دریافت خواهند کردکه تقریبا دو برابر حقوقشان
یعنی  26،000دالر است.
اعضای هیئت مدیره نیز پرش حقوق و دستمزد خود از  46000دالر به 125000
دالر در سال را انتظار میکشند.
رئیس هیئت مدیره دکتر رف رودریگز در این باره اینگونه بیان کرده است:
شرکت
«ما از کمیته بازرسی جبران خسارت مناطق آموزش و پرورش  LAبرای
ما از جانب دانشجویان ،خانوادهها و جوامع مدرسهای که در خدمت ما هستند
در یک فرآیند متفکر و جامع تشکر می کنیم که در نهایت از تالش های مداوم پشتیبانی میکند».

محدودیت داشتن سگ از سه به چهار عدد ارتقا یافت

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

هیئت نظارت شهرلسآنجلس روز با افزایش تعداد سگ های ساکنین منازل و
مجتمعهای مسکونی از سه به چهار عدد در ازای هر خانوار موافقت کرد.
مارسیا مایدا ،مدیر بخش مراقبت از حیوانات و اداره شهر گفت« :طرح افزایش
میزان سگ در هر خانوار ،سعی دارد فرصت بیشتری برای پیدا کردن خانه های
دائمی ،دوستانه و کاهش بیخانمانهای حیوانی در شهر لسآنجلس فراهم کند».
پیشتر هر خانواده مجاز بود حداکثر از سه سگ در خانه مراقبت کند و بیشتر از
آن شامل بیمه ،کرایه منازل واقع در مجتمع و شرایط نگهداری قانونی نبود.
نگهداری حیوانات خانگی در کانتی لسآنجلس عالوه بر آنکه طبق مقرارت
شهرداری این منطقه است ،بر اساس پیش فرضهای حقوقی تعریف شده در
حقوق شهروندان ساکن و قوانین مالک و مستاجر تنظیم میشود.

تالش قانونگذاران کالیفرنیا برای کمک به قربانیان تجاوز جنسی
قانونگذاران کالیفرنیا ،قربانیان تجاوز جنسی و متخصصان پزشکی ،بر تصویب
یک قانون که میتواند تعداد کیتها (بستههای آزمایشی) تجاوز تایید نشده در
کالیفرنیا را کاهش دهد ،اصرار دارند.
این قانون یک صندوق مستمری مالیاتی داوطلبانه را برای تأمین منابع آژانس
اجرای قانون برای کاهش تعداد کیتهای استفاده نشده ایجاد خواهد کرد.
قانونگذاران همچنین در نظر دارند که یک الیحه دیگر به تصویب برسد که
برمبنای آن مقامات باید تعدادی از کیتهای تجاوز جنسی را مورد آزمایش و
سنجش قرار دهند.
مدافعان این قانون جدید معتقدند قربانیان تجاوز جنسی مجبور به انجام فرایند
جمع آوری مدارک تهاجمی هستند که شامل داشتن مدارک مبتنی بر بررسی و
عکسبرداری پزشکی از مناطق تناسلی است .آنها میگویند که خطاهای کیتهای
تست تجاوز ممکن است در حق قربانیان واقعی بیعدالتی و در قبال سایرین که
تمارض به این اقدام میکنند خالف روند قانونی اهتمام ورزد.

گفته می شود دولت کالیفرنیا در حال حاضر پیگیری از کیت های آزمایشی را به
انجام نرسانده ،بنابراین تعداد کل آنها مشخص نشده است.
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انفجار در نیروگاه برق نورت ریج خاموشی در ولی و لسآنجلس

اداره آب و برق لسآنجلس به بررسی خود در مورد علل قطع برق 140000
خانواده در شب شنبه تا بامداد یکشنبه میپردازند.
این قطع شدن برق ،ناشی از انفجار در نیروگاه نورت ریج است که مناطق نورت
ک بلبوا ،تارزانا ،نورت هیلز ،کانوگا پارک ،چستورت،
ریج ،وینتکا ،رسیدا ،لی 
وستهیلز ،و وودلند هیلز را پوشش میداد.
هنگامی این قطع برق ایجاد شد که موج گرما به بین  110ـ  107درجه فارنهایت
در روز شنبه رسید ،در ساعت  11شب ،پس از تالش ماموران قطع برق 94000
خانوار را شامل شد که تا  8بامداد یکشنبه ادامه یافت .بررسیهای نخستین نشان
میدهد که قطع برق به سبب انفجار بشکههای نگهداری از پارافین برای سیستم
خنک کننده نیروگاه بوده است این بشکهها بین  10000تا  20000گالن پارافین را ماموران آتشنشانی نجات دادند .این نیروگاه توزیع برق در سال  1950ساخته
در خود نگهداری میکنند این نیروگاه را پیش از آن که طعمه آتشسوزی شود ،شده است.

تالش سرویس دهندگان تلفن همراه در آستانه ورود به عصر جی۵-

در الیحه مشترکی که از سوی نمایندگان کالیفرنیا در کنگره آمریکا از هر دو
حزب جمهوریخواه و دموکرات به کنگره تسلیم شده و به تصویب رسیده است،
سازمانهای اطالعات و امنیتی در آمریکا به ویژه وزارت امنیت داخلی آمریکا را
موظف مینماید گزارش رویدادهای تروریستی و عملکرد آن اداره را در کمتر از
یکسال به کنگره برسانند .این الیحه  FBIو دیگر سازمانها را وادار به رساندن
گزارش غیر طبقهبندی شده در برابر کنگره مینماید زیرا این گزارشها میتواند
به مقررات و قانونگذاری و سیاستگذاری علیه تروریسم در آینده کمک نماید.
مبنای این الیحه را پیت اَگوالر ( )Pete Aguilarنماینده دموکرات از ردلند
کالیفرنیا که سنبرناردینو را نمایندگی میکند ،سبب واقعه تروریستی  2دسامبر
 2015در سنبرناردینو که موجب کشته شد ِن  14نفر و مجروح شدن  22نفر
گشت ،نوشته است و نمایندگان دیگر از هر دو حزب ،کن کالورت ،پائل کوک ،لو
کوریا ،نانت باراگان ،دیوید واالداوو ،جفدنهم ،استیو نایت ،دارل آیسا و دانکن

هانتر همکاری داشتهاند.
اکنون این الیحه برای تصویب به مجلس سنا فرستاده خواهد شد.

استفاده از مواد پالستیکی در آکواریم های آمریکا ممنوع شد

آکواریوم بزرگ النگبیچ همراه با  21آکواریوم بزرگ نمایشی در آمریکا اعالم
کردند که از استفاده از بطریهای پالستیکی ،نی و دیگر ابزار پالستیکی ،برای
کمک به محیطزیست خودداری خواهند کرد .آکواریوم النگبیچ از این پس در
محوطه خود از توزیع بطریهای نوشابه و آب خودداری میکند و تشویق خواهد
نمود تا از لیوانهای کاغذی برای این منظور استفاده شود ،گرچه بازدیدکنندگان
خود ،خواهند توانست نوشابه و آب در بطری پالستیکی را ،همراه خود بیاورند
لیکن تالش بر این است تا دسامبر سال  2020به استفاده صفر از پالستیک برسند.
زیرا زبالههای این پالستیکها ،اقیانوسها و زیستگاه ماهیان و دیگر آبزیان را
صدمه میزند .در سال  8/8میلیون تن از بطریها و دیگر مواد پالستیکی روانة
اقیانوسها میشود.

یادگاری از شکار بن الدن در کتابخانه ارنج کانتی
یونیفورم نظامی رابرتجی اُنیل ،از اعضای نیروهای ویژه تفنگداران نیروی
دریایی آمریکا که در سال  2011در عملیات کشتن اسامه بنالدن شرکت داشت
در کتابخانه ریچارد نیکسون در شهر یوربا لیندا در ارنج کانتی به نمایش عمومی
گذاشته شد.
در ویترین نمایشی کتابخانه ریچارد نیکسون همراه با یونیفورم نظامی این تفنگدار
ویژه از رسته تیم شماره  6نیروی دریایی ،کاله خود ،دستکشها ،چاقو ،قلم و
دیگر ابزار کوچک مورد نیاز او نیز به نمایش گذاشته شد که تا  31جوالی برای
دیدار همگانی آزاد خواهد بود.
رابرت اونیل ،کماندوی سابق یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا ،در سال 2014
ادعا کرد که او اسامه بن الدن ،رهبر پیشین القاعده را از پای درآورده است .این
درحالی بود که بر اساس پیمانی نانوشته آنچه در ابیت آباد روی داد بخشی از
اسرار به کلی محرمانه نظامی آمریکا تلقی میشود.
در همان زمان اونیل محکوم به محاکمه شد و با این سوال بنیادین روبرو درمیآیند ،متعهد به اطاعت بیچون و چرا از یک قاعده صریح و روشن هستند:
گردید که آیا اسرار نظامی را فاش ساخته است؟
«من نه اجازه دوره افتادن و گفتن از شغلم را دارم و نه به دنبال قدردانی از خود
)Navy
(Seals
متحده
ایاالت
کسانی که به عضویت یگان ویژه نیروی دریایی
و به رسمیت شناخته شدن کارم هستم».

التاری :دو بلیط برنده برای یک نفر در یک هفته

اداره التاری کالیفرنیا اعالم کرد که یک دختر  19ساله به نام روزا دومینگز در یک
هفته  2بار برنده جایزه التاری شده است او نخست از یک جایگاه بنزین یک بلیط
 5دالری خریده و  555555دالر برنده شده است و به فاصله چند روز یک بلیط
دیگر  5دالری از یک جایگاه بنزین دیگر خریداری مینماید که  100000دالر
نیز در آن محل برنده میشود .او گفته است برای خودش ،نخست یک اتوموبیل
خواهد خرید .اداره التاری محل خرید و زمان خرید این بلیطها را اعالم نکرد.
این دختر نوجوان بر اساس قوانین مالیاتی ایاالت متحده آمریکا تقریبا نیمی از
این رقم را پس از کسر مالیات به دست خواهد آورد.

سودجویی یک زن برای او دردسر ساز شد

مقامات پلیسلسآنجلس گفتهاند هشدار آمبر (امبر الرت) که هفته گذشته برای
یک پسر  16ساله صادر شد ،ناشی از یک گزارش دروغ توسط زنی است که
ماشینش را به زن دیگری واگذار کرده است.
این گزارش می افزاید این زن  31ساله در پی این اطالع رسانی کذب در شهر
سن برناندینو دستگیر شد.
وی به پلیس اذعان کردهاست که دوست دیگری ماشیناش را از او گرفته و
بازپس نیاورده است به همین دلیل او از ترفند امبر الرت برای یافتن خودوری
شخصی خود و متعاقبا دوست بد قول سو استفاده کرده است.
پلیس نیز در واکنش گفته است این اقدام نه تنها فریب ماموران اعزام شده
محسوب میشود بلکه گمراه کردن مامور پلیس بر حسب حضور یک نوجوان
در این جریان موجبات فشار مضاعف در عملیات و خطرسازی این جریان را پلیس به همین دلیل جرائم دیگری نیز به غیر از «دورغ به مامور قانون» به پرونده
مجرم مذکور افزوده است.
موجب شده است.

بازداشت یک مربی فوتبال به دلیل کودک آزاری در 10سال پیش

مسئوالن اداره کل پلیس شهر ونتورا اعالم کردند که یک مربی جوانان فوتبال در
تاوزند اوکس را به اتهام برقراری رابطه جنسی با یک نوجوان که  10سال پیش
رخ داده بود ،دستگیر کرده اند.
جرایم ادعایی در ماه گذشته گزارش شده است ،اما ظاهرا زمانی رخ داد که
وینسنت توماس  37ساله بود و اکنون  47سال دارد .قربانی گفتهاست که او نیز
در زمان وقوع جرم بین  14سال سن داشتهاست.
در همین راستا پس از انجام تحقیقات توماس در منزلش در تاوزند اوکس
بازداشت گردید .توماس  20سال به عنوان مربی فوتبال در جامعه پیرامون خود
مشغول بوده است و به دلیل اینکه سالهاست کهزنان فوتبالیست نیز تماس داشته
است ،پلیس از اطرافیان و افراد مورد معاشرت وی خواسته در صورت هر گونه
پیشینه برخورد خالف قانون و غیر اخالقی مراتب را به مسئوالن اداره آگاهی
گزارش دهند.

خبرگزاری ایرانشهر

این مربی هم اکنون میتواند با ارائه یک وثیقه  100هزار دالری تا زمان برگزاری
روز دادگاه و دادرسی از زندان آزاد گردد.

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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بازار طال ،جواهر و ساعت در دان تاون لسآنجلس
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
14تا  20جوالی( 23تا  29تیر)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  23تیر 14/جوالی

 1289خورشیدی( 1910میالدی)
درگذشت سید عبداهلل بهبهانی مجتهد شیعه از
رهبران انقالب مشروطه در پی ترور او توسط
افراد ناشناس
 1313خورشیدی( 1934میالدی)
زادروز محمود محمودی خوانساری ،خواننده
 1344خورشیدی ( 1965میالدی)
تصویب نخستین آییننام ه نظارت بر نمایش
فیلم در ایران
 1346خورشیدی ( 1967میالدی)
درگذشت سیداحمدخان ملكساسانی -ادیب و
مورخ
 1359خورشیدی ( 1980میالدی)
درگذشت محمدتقی مصطفوی -پژوهشگر و
باستانشناس
 1379خورشیدی( 2000میالدی)
درگذشت یحیی مهدوی بنیانگذار دوره دکترای
فلسفه در دانشگاه تهران.
از آثار وی :جامعه شناسی یا علم االجتماع،
ترجمه شناخت روش علومی وفلسفه علمی
(تولد 1287خورشیدی)
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت جمشید ارجمند ،منتقد سینما و
مترجم ایرانی در سن  77سالگی در بیمارستان
شهدای تجریش در تهران .او بیش از  20جلد
کتاب به فارسی ترجمه کرده است.

شنبه  24تیر 15/جوالی

 1253خورشیدی ( 1874میالدی)
انتشار نخستین روزنام ه ایران به نام «كاغذ اخبار»
توسط میرزاصالح شیرازی (ازاین روزنامه تنها
یك نسخه در موزه بریتانیا موجود است)
 1365خورشیدی (1986میالدی)
درگذشت دكتر مهدی حمیدی شیرازی -شاعر
 ،نویسنده ،مترجم و استاد دانشگاه تهران (تولد
 1293خورشیدی در شیراز)
آثار دکتر مهدی حمیدی شیرازی در شرکت
کتاب موجود است
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت علیرضا شاپور شهبازی ،نویسنده،
استاد دانشگاه ،ایران شناس وباستان شناس دوران
هخامنشی در سن  65سالگی به علت ابتال به
بیماری سرطان معده درایالت اورگان امریكا
وی مؤسس بنیاد پژوهشی هخامنشی در سال
 )1973(1352بود و تا سال  1978این بنیاد را
اداره كرد.
پیكر او در كنار آرامگاه حافظ در شیراز به خاك
سپرده شد.
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت عبدی یمینی ،آهنگساز ،تنظیم کننده
و نوازنده نامدار وبرجسته ایرانی در پی سانحه
سقوط هواپیمای مسافربری مسیر تهران-ایروان.
(زادروز )۱۳۳۲
 1394خورشیدی ( 2015میالدی)
درگذشت منصور نریمان (اسکندر ابراهیمی
زنجانی) نوازنده سرشناس ایرانی بربط (عود)
در سن هشتاد سالگی به دلیل عارضه ریوی در
تهران.

یکشنبه  25تیر 16/جوالی
 1346خورشیدی ( 1967میالدی)
زادروز مهرداد آسمانی ،خواننده ،آهنگساز و
تنظیم کنندهی ایرانی مقیم لوسآنجلس
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت سودابه اسکویی ،بازیگر و کارگردان
تئاتر (تولد  14مهر  1329خورشیدی)
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت اسماعیل فصیح ،رمان نویس و
مترجم ایرانی عصر روز پنجشنبه  25تیرماه به
دلیل مشکالت عروقی و مغزی در بیمارستان
شرکت نفت تهران .وی متولد دوم اسفند1313
در تهران بود.
آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجودند

 1367خورشیدی ( 1988میالدی)
درگذشت مهندس حسین كردبچه –روزنامهنگار
و مترجم
پذیرش قطعنامهی  598شورای امنیت از سوی
جمهوری اسالمی
 1370خورشیدی( 1991میالدی)
درگذشت اسداهلل حجازی ،نوازنده تار
 1371خورشیدی ( 1992میالدی)
درگذشت حسینعلی مالح ،موسیقیدان،
پژوهشگر و نوازنده ویولون( .تولد 1300
خورشیدی)
 1386خورشیدی ( )2007میالدی
درگذشت کارو دردریان ،شاعر ،نویسنده و
مترجم و برادر مرحوم ویگن خواننده معروف در
امریکا ،در سن  79سالگی.

دوشنبه  26تیر 17/جوالی

چهارشنبه  28تیر 19/جوالی

 1269خورشیدی ( 1890میالدی)
زادروز استاد ذبیح بهروز-نویسنده ،شاعر و
پژوهشگر
يکی از سرآمدان ادبيات الحادی در دوران
معاصر ،ذبيح بهروز است که طی  82سال زندگی
پر بارش بسا کارهای ارزنده انجام داد .او از ترس
آزار و ترور فکری و جسمی اربابان شريعت
از نامهائی چون «حکيم علی بن ديالق» و
«محمدبنفضل السندلی» استفاده میکرد .متاسفانه
بيشتر آثار اين دانشمند هنوز منتشر نشده است.
 1287خورشیدی ( 1909میالدی)
خلع محمدعلی شاه و جلوس سلطان احمد شاه
قاجار
یپرم خان (ارمنی) به ریاست نظمیه منصوب شد.
 1315خورشیدی ( 1936میالدی)
درگذشت محمدحسن سیفی قزوینی معروف
به عمادالكتاب ،خوشنویس بزرگ ایران درتهران
(تولد  1248خورشیدی)
 1320خورشیدی ( 1941میالدی)
زادروز اسداهلل حجازی ،نوازنده تار و مؤلف در
حوزه موسیقی
 1341خورشیدی ( 1962میالدی)
استعفای دكتر علی امینی از نخستوزیری.
 1368خورشیدی ( 1989میالدی)
درگذشت داود منشیزاده -ادیب و استاد
دانشگاه اپساال (سوئد)

سه شنبه  27تیر 18/جوالی
 1228خورشیدی( 1849میالدی)
قتل سید علی محمد باب توسط حکومت قاجار
با فتوای روحانیون شیعه
 1275خورشیدی( 1896میالدی)
قتل میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی
توسط محمدعلی میرزا ولیعهد قاجار با آمریت
روحانیون شیعه
 1305خورشیدی( 1926میالدی)
خودکشی محمدولی خان تنکابنی (سپهساالر)،
از رجال سیاسی دوران قاجار و از فاتحان اصلی
تهران در دوره مشروطیت
 1349خورشیدی ( 1970میالدی)
امیرعباس هویدا دوهزارمین روز نخستوزیری
خود را جشن گرفت

 1306خورشیدی ( 1927میالدی)
زادروز سیمین بهبهانی ،شاعر
شرکت کتاب ناشر تمامی آثار سیمین بهبهانی در
خارج از ایران است.
 1341خورشیدی ( 1962میالدی)
امیراسداهلل علم از طرف شاه حكم نخستوزیری
گرفت
 1359خورشیدی( 1980میالدی)
درگذشت استاد جاللالدین همایی ،ادیب،
شاعر و استاد ادبیات دانشگاه تهران و دارالفنون
و عضو فرهنگستان ایران( .تولد  13دی 1278
خورشیدی).
 1367خورشیدی ( 1988میالدی)
قطع ارتباط زندانهای جمهوری اسالمی با دنیای
خارج ،و شروع كشتارهای دستهجمعی زندانیان
سیاسی ،كه تا سه ماه هر روزه ادامه داشت.
 1380خورشیدی ( 2001میالدی)
درگذشت منصور واالمقام ،بازیگر سینما،
تلویزیون و تئاتر ایران (تولد 1315خورشیدی)
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
درگذشت خسرو شکیبایی ،بازیگر سرشناس
تاتر ،سینما و تلویزیون در سن  64سالگی بر اثر
سکته قلبی در بیمارستان پارسیان تهران.

پنجشنبه  29تیر 20/جوالی
 1287خورشيدى (  1908ميالدى)
سفر سيدحسن تقیزاده( -مدير روزنامه حب
اللمتين) وميرزاعلیاكبرخان دهخدا ،به اروپا
 1300خورشيدى (  1921ميالدى)
زادروزاستاد جليل شهناز  -موسيقيدان و نوازنده
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
درگذشت رضا محجوبى -موسيقيدان و نوازنده
(تولد  1277خورشيدى)
 1370خورشيدى(  1991ميالدى)
درگذشت ايرج جهانشاهى قاجار،مترجم ،معلم،
نويسنده ،مترجم و يكى از نامداران ويراستارى
ادبيات كودك و نوجوان بود .جهانشاهى بنيانگذار و
مدير مسوول مجلههاى كمك آموزش پيك بود كه
در سال  1353جايزه جهانى گسترش فرهنگى را به
خود اختصاص دادند .او نخستين كتاب فارسى اول
دبستان را به همكارى عباس سياحى نوشت.

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

هفته گذشته بعد از اینکه آقای والیت از رییس قوه
غذاییه جمهوری اسالمی تقدیر کرد و شهروند ایرانشهر
هم کلی از خدمات این شخصیت قلمبه (برجسته)
تعریف کرد ،این هفته همه ریششون پیش حاج صادق
الریجانی گیر کرده:
***
خبر :دولت روحانی از تخلفات انتخاباتی نیروهای
مسلح و ائمه جمعه به قوه قضاییه شکایت کرد!
حاال که ابراهیم رییسی شکست خورده در انتخابات خبر :دولت اعالم کرد که اگر منتقدان قرارداد جدید
ریاست جمهوری از تخلفات دولت روحانی به شورای نفتی جمهوری اسالمی و کمپانی توتال فرانسه مدرکی
نگهبان شکایت کرده و اونا هم پاسش دادن به حاج علیه این معامله دارند به قوه قضاییه بدهند!
صادقینا ،دولت هم از تخلفات انتخاباتی نیروهای مسلح نه خیر ،این حسن آقای روحانی از رو نمیره ،حتما باس
(شما بخونید سپاه پاسداران و بسیج) و ائمه جمعه حاج صادق الریجانی دوباره چهارتا لیچار بارش کنه تا
(بخصوص پدر زن رییسی ،علمالهدی امام جمعه مشهد) بفهمه که این اون درختی نیست که میخوای روش
به قوه غذاییهای شکایت کرده که رییسش توسط رهبر یادگاری بنویسی؛ آخرش خودت محکوم میشی!
تعیین شده یعنی همونی که فرمانده نیروهای مسلحه و
***
ائمه جمعه رو عزل و نصب میکنه .از قدیم گفتن هر
چه بگندد نمکش میزنند ،وای به روزی که بگندد نمک!
خبر :حمید بقایی ،معاون اجرایی دولت احمدینژاد
***
بازداشت شد!
واال ما که از کار این قوه غذاییه سر در نیاوردیم؛ یه روز
خبر :قوه قضاییه چهار استاندار دولت روحانی را یارو رو بازداشت میکنن و میگن اختالس کرده ،فرداش
بدلیل ارتکاب تخلفات انتخاباتی به دادگاه احضار با قید وثیقه آزادش میکنن و میذارن راست راست واس

کرد!
اینم نتیجه گندیدگی نمک .رییسجمهور اسالمی ایران
هنوز نفهمیده که داره تو مملکتی ریاست میکنه که اگه از
کسی شکایت کنی که به والیت وصل باشه ،شاکی رو
میگیرن میبرن دادگاه و چپقش رو چاق میکنن تا دیگه
از این غلطا نکنه!
***

خودش بگرده و بعدشم بره واسه ریاست جمهوری ثبت
نام کنه و پس فرداش رد صالحیتش میکنن و پسون
فرداش باز میگیرنش و میگن پروندهاش هنوز مفتوحه.
خالصه رییسی و روحانی دعواشون شده ،حاج صادق
الریجانی پاچه احمدینژاد و دار و دستهاش رو میگیره،
شایدم اشتباه گرفته!
***
خبر :احمدی نژاد با انتشار نامهای سرگشاده بازداشت
بقایی را ظلمی بزرگ دانسته و از رئیس قوه قضاییه
خواسته دستور دهد او به فوریت آزاد شود!
محمودخان تو نامهاش بازداشت بقایی رو ادامه نمایش
فیلم معروف فاضل الریجانی (اخو کوچیکه حاج
صادق) و مرتضوی تو مجلس دونسته که چهار -پنج
سال پیش اتفاق افتاد و هنوز داره انتقامشو پس میده و
البته خیلی شیک درباره اینکه این ماجرای رشوهگیری
و تبانی رو همین قوه غذاییه پیگیری نکرد هم نوشته و
خودشو و دار و دستهاش رو مرغ میبینه که تو عزا و
عروسیمیکشنشون.
خالصه کلوم اینکه اینم مثه روحانی از والیت به والیت
شکایت میکنه و توقع داره والیت هم علیه خودش رای
بده.
کال یا ما رو مسخره کردن یا خودشونو یا ...
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بازخوانی اسناد تازه منتشر شده  CIAبه قلم محمد امینی -قسمت اول:

گزارش «قیام ملی ۲۸مرداد» از زبان سازمان دهندگانش

برای پژوهشگرانی که در جستجوی راستیهای اشارهای است به آشفتگی و گسست میان برنامهریزی
تاریخاند ،اسناد تازه سیا و وزارت امور خارج ه ایاالت در ستاد سیا و پیاده کردن میدانی پروژه کودتا در
متّحده آمریکا ،برآن چه که اسناد پیشین و گزارشهای تهران .در شامگاه روز  ۲۳مرداد ،تلگرافی از پایگاه
اشکارشده دولت بریتانیا و یادماندههای بسیاری از سیا در تهران به ستاد این سازمان فرستاده شده که
نخبگان سیاسی ایرانی ،بریتانیایی و آمریکایی ،پیشتر سرنام ه آن «الحمدهلل» است! ساعت ارسال این
نشان داده بودند ،پرتوی تازهای میافکند .یکی از این تلگراف 1303Z ،است Z .در این جا کوتاه شده
اسناد ،گزارشی است که آقای کرمیت روزولت ،رئیس زمان نظامی  Zuluاست و ساعت  ،1303Zپنج و
بخش خاورنزدیک و شمال افریقا و مدیر برنامه ریزی سی و سه دقیقه پس از نیمروز  ۲۳مرداد به وقت
در سازمان سیا ،از چند و چون کوشش خود برای به تهران است .متن تلگراف چنین است:
هلل ( Al Homdulillahدر متن انگلیسی
راه انداختن «قیام ملی» ،به بلندپایه ترین رهبران آن «الحمدا 
سازمان داده است.
تلگراف)دیرهنگام دیشب [22مرداد] ،همراه با بوسهها
برپای ه گزارشهایی که درآن جای گفت و گو (به راستی بوسه ها!) از سوی منبع ایرانیمان ما از
نیست ،کرمیت روزولت پس از سازماندهی پروژهی کاغذهایی که [نام فاش نشده] برایمان آورد ،آگاه
براندازی مصدّ ق ،در روز یکشنبه یکم شهریور ۱۳۳۲شدیم .این کاغذها [که مراد همان فرمانهای شاه
با مح ّمدرضاشاه در کاخ دیدار کرد و سپس راهی است] اینک در دست [سرلشکر فضل اهلل] زاهدی
لندن شد وسرانجام یک هفته پس از  ۲۸مرداد ،به است .چنین مینماید که فشار [برشاه] کارساز بوده و
واشنگتن رسید.
ما فکر میکنیم امتیاز زیادی باید به [نام فاش نشده]
در روز آدینه ،بیست و هشتم اوت  ٦( ۱٩۵۳شهریور داد .عملیّات برای نیمه شب امشب برنامه ریزی شده
 ،)۱۳۳۲نشست ویژهای در ستاد سیا در شهر لنگلی است».
در پیرامون واشنگتن برگزار شد تا روزولت گزارش برپای ه گزارشهای دیگر و از جمله یادمانده اردشیر
«قیام م ّلی» را که آمریکا و بریتانیا «هیچ نقشی درآن زاهدی ،میدانیم که گروه ایرانی کودتا برآن شدند
نداشتند» ،به آگاهی همکاران بلندپای ه خود در سازمان که عملیّات را یک روز دیرتر آغاز کنند و فرمان
سیا برساند.
برکناری مصدّ ق در ساعت یک بامداد ۲۵مرداد از
شرکت کنندگان دراین نشست ،هشت تن سوی نصیری به همراهی یک زرهپوش و گروهی
بلندپایهترین مدیران سازمان سیا و یک گزارشگر آن از سربازان به خانه مصدّ ق که دفتر نخست وزیری
سازماناند:
هم بود ،برده شد که به دستگیری نصیری و شکست
ِ
سرلشکر چارلز کیبِل ،معاون رئیس سازمان سیا؛ پروژه کودتای  ۲۵مرداد انجامید.
فرانک ویزنر ،مدیر بخش برنامه ریزی؛ ریچارد هلمز ،در بامداد  ۲۵مرداد ،سفارت ایاالت متّحده آمریکا
رئیس بخش عملیّات و رئیس آینده آن سازمان؛ در ایران به وزارت امورخارج ه آن کشور گزارش
کرمیت روزولت ،رئیس بخش خاور نزدیک و داد که اگرچه شاه بر فرمانی برای برکناری مصدّ ق
سرپرست پروژه آژاکس؛ ترِیسی بارنز ،رئیس بخش و نخست وزیری زاهدی دستینه نهاده« ،کفیل وزیر
کارزار سیاسی و روانی؛ جان والر ،رئیس بخش خاور دربار[ ،ابوالقاسم] امینی و دیگر مقامات دربار دستگیر
نزدیک و سرپرست بخش ایران؛ و دونالد ویلبر ،شدهاند» و مصدّ ق هم چنان برسرکار است.
برنامه ریز پروژه آژاکس .دو مدیر پلندپایهی دیگر نیز پارهای از بازنویسان تاریخ چنین نوشتهاند که
در این نشست شرکت داشتند که در سند سازمان سیا ،سازمان سیا پس از آگاهی از ناکامی نصیری از برکنار
نام آنها فاش نشدهاست.
ساختن مصدّ ق در نخستین ساعات بامداد  ۲۵مرداد،
به هر روی به گزارش این نشست بپردازیم .نشست از پیگیری کودتا برتابیده و به کرمیت روزولت و
را آقای ویزنر آغاز می کند و چنین میگوید:
کارکنان پایگاه سیا سفارش کرده که از ایران خارج
«ویزنر :آقای روزولت گزارش دادند که در شوند .به باور یا فریب ایشان ،از این پس دیگر
گف 
توگوهایش با بلندپایه ترین مقامات بریتانیا ،آنها کودتایی درکار نبوده و دولت مصدّ ق ،از راه یک قیام
دالیل وی را در گزارش ندادن کامل از بامداد یکشنبه خودجوش داخلی برانداخته شده است .اسناد ،گواه
[ ۱٦اوت ،پس از نیمروز  ۲۵مرداد تهران] تا پس از این وارونه سازیهای تاریخ نیستند.
ماتیسن،
نیمروز چهارشنبه [ ۱٩اوت ،شامگاه  ۲۸مرداد تهران] ،پس از ناکام ماندن کودتای نیمه شب،
ُ
دریافتند و پذیرفتند».
که یکی از کارکنان بلندپایه سفارت و از همکاران
این سخنان آغازین جانشین رئیس سیا در نبودن او ،روزولت در پروژه آژاکس بود ،به ستاد سیا نوشت که

«من و ملبورن که تنها دو کارمند سفارتیم که از پروژه
آگاهی داریم ،بر این باوریم که ناکام ماندن پروژه،
ناشی از کمبود تع ّهد و یا ناتوانی در برنامه ریزی
برپایهی احتماالت نیست» .او می افزاید که گناه را
باید به گردن ایرانیان درگیر دراین کارزار نهاد که در
انجام پروژههای بزرگ پنهانی ناتوان اند.
شاه پس از پرواز از رامسر ،پیش از نیمروز  ۲۵مرداد
به بغداد رسید و میهمان پادشاه عراق بود .همان گونه
که در اسناد خواهیم دید ،پرواز شاه به بغداد بدون
آگاهی ستاد سیا و یا پایگاه سیا در تهران انجام گرفته،
هرچند میتوان گمانه زد که روزولت احتمال چنین
رفتاری را از سوی شاه میدیده و شاید هم از کار او
از پیش آگاه میبوده .در همان نشست یادشده در باال
که گزارش کامل آن را خواهید خواند ،روزولت که
بیش از دیگر آمریکاییان با خلق و خوی شاه آشنا
بوده ،ماجرای این پرواز را این گونه بیان می کند:
« ...خبر رفتن شاه در ساعات پس از نیمروز یکشنبه
[ ۲۵مرداد] به ما رسید که البته نه برای ما شگفت آور
بود و نه شوک ویژهای را به دنبال داشت.
 هلمز :او به یکباره پرواز کرد؟ روزولت :آری به یکباره پرواز کرد .هیچ تماسیهم با ما نگرفت .به یکباره رفت .او در کناره دریاچه
مازندران بود[ .رفتن او] نگرانی برای ما پدید نیاورد،
تنها دغدغ ه ما این بود که پیام زندهای از او در رادیو
پخش شود که من میدیدم بسیار دشوار است و یا
دست کم بیانیّهای از سوی او به فارسی در رادیو بغداد
خوانده شود و باور من این است که بریتانیا در این
راستا کوتاهی کرد».
ادامه در شماره آینده

حکایت سراب و حوصله به قلم یوسف مصدقی  -قسمت دوم:

حسین فردوست؛ سی سال پس از مرگ

در شماره قبل یوسف مصدقی حقوقدان و محقق
ایرانیکانادایی ساکن تورنتو فرازهایی از زندگی
حسین فردوست از کودکی فقیرانه تا همراهی
با ولیعهد در سوییس برای تحصیل و نیز الترام در
رکاب شاه تزه به تخت نشسته پس از شهریور 1320
را برای خوانندگان ایرانشهر به تصویر کشید .او از
این درهگذار به دنبال درک آن است که آیا ما درباره
فردوست درست قضاوت کردهایم؟ و آیا به درستی از
نقش او در تاریخ معاصر کشورمان مطلعیم؟
اینک ادامه این سلسله مقاله:
یـ امنیتی روحیات
برای موفقیت در مشاغل اطالعات 
و خصایص ویژهای الزم است .به عکس تصویری که
فیلمهای هالیوودی از جاسوسبازی ارائه میکنند ،این
سربَر است.
حرفه در بیشتر مواقع خسته کننده و حوصله َ
آدم در این شغل باید صبور ،کم حرف ،دقیق ،وسواسی،
محتاط و جزءنگر باشد .حسین فردوست چنین
خصوصیاتی داشت .آرام ،سرنگهدار ،خوشخدمت و
هوشمند بود .کاری را که به او واگذار میشد در منتهای
دقت انجام میداد و در انجام وظیفه از افراط و تفریط
به دور بود .داشتن چنین خصوصیاتی او را فردی قابل
اعتماد و کاردان نشان میداد.
با تشکیل ساواک در اسفند  ،۱۳۳۵تیمور بختیار به
ریاست این سازمان رسید .او از همان آغاز تالش کرد
تا از ساواک برای گسترش قدرت و نفوذ شخصیاش
استفاده کند .بختیار ،نظامی بااستعداد ،بیرحم ،فاسد و
جاهطلبی بود که سودای کودتا و قبضه کردن قدرت را
داشت و ساواک نوپا میتوانست برای او به ابزاری برای
رسیدن به این هدف تبدیل شود .در عین حال ،تیمور
بختیار فاقد صفات الزم برای ریاست و رهبری یک
یـ امنیتی بود .او ساواک را مثل یک گروه
نهاد اطالعات 
مافیایی اداره میکرد و بخش بزرگی از بودجهی آن را باال
میکشید .شاه تا سال  ۱۳۳۸با بختیار مماشات کرد .در
این سال حسین فردوست با دستور مستقیم شاه و تحت
آموزش سازمان اطالعاتی بریتانیا ،نهادی را به نام «دفتر
ویژه اطالعات» ایجاد کرد که وظیفهاش تجمیع ،تلخیص
و ارزیابی اطالعاتی بود که از مجاری مختلف به پادشاه
میرسید .فردوست با دقت و حوصل ه ذاتیاش از طریق
همین دفتر ویژه ،ظرف یک سال مدارک کافی برای َعزل
بختیار را فراهم آورد.
کمتر از دو سال پس از برکناری بختیار ،فردوست برای
تجدید سازمان ساواک به قائممقامی آن منصوب شد و
تا ده سال بعد ،این س َمت را همراه با ریاست «دفتر ویژه
اطالعات» در اختیار داشت .در فروردین  ۱۳۵۰با تغییر از
قائممقامی ساواک و با حفظ سمت ریاست «دفتر ویژه»،
به ریاست «سازمان بازرسی شاهنشاهی» رسید.
شاید بشود گفت که در تمام دوران پهلوی ،هیچ کس در
یک دوره طوالنی ،این تعداد مشاغل حساس اطالعاتی
را همزمان به عهده نگرفته است .با این حال وقتی به

خاطرات به جا مانده از رجال آن دوره رجوع کنید ،کمتر
کسی ذکری از این ژنرال ریزنقش و آرام کردهاست .این
موضوع خود نشاندهنده روحی ه گوشهگیر و منزوی
فردوست است .او تمایلی به حضور در عرص ه عمومی
و مرکز توجه واقع شدن ،نداشت .بیشتر ترجیح میداد
پشت پرده و بدون دیده شدن ،تأثیرگذار باشد.
حسین فردوست ،پنجاه و دو سال مستمرا با محمدرضا
پهلوی دوستی داشت .با توجه به تخصص و کارنامه
کاری او ،نمیشود منکر شد که فردوست انسانی دقیق و
مشاهدهگری توانا بود .او بر مبنای همین قدرت مشاهده
و به واسط ه آموزشهایی که در امور اطالعاتیـامنیتی
دیده بود ،با یکی دو بار مالقات ،قضاوت دقیقی از افراد
پیدا میکرد .طبیعتا معاشرت پنجاه سالهـ در سفر و َح َضر
لوت -با آخرین پادشاه ایران ،زمان کافی را
و خلوت و َج َ
برای شناخت او به فردوست داده بود .فردوست جوان،
ولیعهد را در یادگیری ،آدمی متوسط میدید .از نگاه او،
محمدرضا از تفکر عمیق به سرعت خسته میشد و
حوصل ه تالش برای فهمیدن علت امور را نداشت .به
عنوان نمونه ،از همان دوران کودکی ،ولیعهد از ریاضیات
گریزان بود و بیشتر مواقع حل تکالیف ریاضیاش را به
فردوست میسپرد .او حتی حاضر نبود وقت بگذارد و
منطق راه حل مسأله را از رفیق و همدرسش بیاموزد.
در مقابل ،فردوست شیفت ه ریاضیات بود و با حوصله
برای فهم هر مسأله وقت میگذاشت .او در بسیاری از
قسمتهای خاطرات (اعترافات)اش یکی از معیارهای
قضاوتش درباره آدمها را هوش و دقت ریاضی آنها
میداند .فردوست ،تصویب بسیاری از طرحهایی که
در دوره آخر پادشاهی محمدرضا باعث آسیب به او و
کشور شد را ناشی از همین ارزیابیهای بیحوصله و
مطالعات سطحی پادشاه میدانست.
از طرف دیگر ،او از نقاط مثبت شخصیت دوست و
ولینعمتاش غافل نبود .مثال یکی اینکه ولیعهد از دوره
نوجوانی در ورزش بسیار توانا و ماهر بود .فردوست
از ورزیدگی و توان جسمی محمدرضاشاه با احترام یاد
میکند و اذعان دارد که تا اواخر سلطنت ،این توانایی

را در شاه میدیدهاست .یکی از نکاتی که فردوست
در قضاوتش درباره محمدرضاشاه به آن اشاره میکند،
تمایل بیش از حد شاه به محبوب بودن است .او در
یکی از فرازهای مصاحبه (بازجوییاش ذکر میکند
که محمدرضا حاضر بود از بسیاری از خوشیهای
اساسیاش بگذرد تا حتی یک نفر او را دوست بدارد.
دیگر خصیص ه مثبت شاه که فردوست بر آن تأکید میکند،
خودداری شاه در نشان دادن خشم و نارضاییاش از
طرف مقابل است .بنا به خاطرات فردوست ،پادشاه در
حفظ ظاهر به وقت عصبانیت ،بسیار توانا و سیاستمدار
بود و همچنین روی گذر زمان به عنوان حلاّ ل مشکالت،
خیلی حساب میکرد.
خصائص فردی ارتشبد فردوست مثل هر آدمیزاد
دیگری در دو دست ه کلی قابل بررسی است :ذاتیات و
امور اکتسابی.
ویژگیهای ذاتی اوـ همانطور که پیشتر به بخشی از
آنها اشاره شدـ شامل بهره هوشی باال ،صبر و حوصله،
ذهن سامانمند و منطقی ،خونسردی و مهمتر از همه،
گوشهگیری بود .این صفت آخر ،او را مرموز و قدرتمند
نشان میداد .از ویژگیهای اکتسابی او که ریشه در ذاتیات
ذکر شده داشتند ،میتوان به نظم و ترتیب ،پرکاری ،شک
به همگان ،قناعت که موجب سالمت مالی و عدم اشتهار
او به فساد اقتصادی شد و مهمتر از همه احتیاط و
دوراندیشی بود .چنین خصائلی ،او را آدم ایدهآلی برای
سازماندهی و اداره نهادهای اطالعاتی میکرد.
پادشاه سابق ایران ،از تواناییهای این رفیق قدیمیاش
به خوبی مطلع بود و از او در جاهای مناسب استفاده
میکرد .هرچند براساس خاطرات (اعترافات) فردوست،
س سرویس در تهران ،پیشنهاد ریاست
نماینده اینتلجن 
او بر «دفتر ویژه اطالعات» را به شاه ایران داد ،اما بعید
است که شاه چنین مسؤلیت سنگینی را بدون توجه
به تواناییهای فردوست به او سپرده باشد .همچنانکه
درست به همین دلیل ،بنا به تدبیر پادشاه ،تجدید سازمان
ساواک پس از عزل تیمور بختیار به فردوست سپرده شد.
ادامه در شماره آینده

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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آخرین پرده این فیلمفارسی خوش گیشه:

از انقالب  57تا صدور انقالب از لندن

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

جامعه ما پتانسیل خشونت
بسیار باالیی دارد .زمانی بود که در کنار پدر،
فیلمفارسی میدیدم .برای پدر نوستالژی بود و
برای من که کودک بودم ،نمونه طبیعی فیلم ایرانی.
اما امروز میتوانم بفهمم که حجم خشونت و
ابتذال در فیلمفارسیها چقدر بوده .این اواخر
چون آقای عبدیکالنتری نظری کرده بود به
جنبههای سینمایی فیلم «گذر اکبر» ،این فیلم را
که فقط شش سال پیش از انقالب ساخته شده ،از
سر تا ته دیدم :مانند مابقی فیلمفارسیها ،معجونی
بود از چاقوکشی و بزنبهادری و تجاوز به زن
و انتقامگیری با این پیام مشخص که به کسی
حسنظن نبر وگرنه نقره داغ میشوی! با تماشای
این فیلم یک بار دیگر از خودم پرسیدم آیا آنچه
شش سال بعد در دنیای سیاست داخلی و خارجی
ما رخ داد ،باید به منزله پدیده منفک از توفیق
چنین فیلمهایی در گیشه ،تحلیل شود!؟
منظورم به وضوح این است که آیا خشونتگرایی
و التمنشی جامعه ایرانی فقط در فیلمفارسیهایش
بروز داشت و یا سیاستورزی ما هم قسمی دیگر
از همان التمنشی بود!؟ فیلم «گوزنها» که تلفیقی
از عناصر فیلمفارسی با چاشنی چریکبازی علیه
سیستم است ،قاطعانه به این سوال پاسخ مثبت
میدهد و من فکر میکنم قرائن بسیاری هست که
چنین ظنی را تقویت میکند.
التمنشی و پرخاشگری ما طبع ًا یک نسخه
نخبهگرایانه هم داشت! نخبه ما هم به نوبهی
خودش درنده و وحشی بود .اما بلد بود با زبانی

کمی پیچیدهتر و با دایره لغاتی بزرگتر حرف
بزند.
خشونتهای حیرتانگیز دهه شصت ،همه
توجیهات ایدئولوژیک داشت که نخبه انقالبی
ایرانی ساخته و پرداخته کرده بود و از همان
سوءظن عمیقی نسبت به «دیگری» همراه
بود که در فیلمهایی مانند «گذر اکبر» با لهجه
بیرودربایستیتر التی بیان شده بود( .نزنی
میزننت! نکشی میکشنت!) این «دیگری» فقط
همشهری یا هموطن نیست! از قضا خشونت وارد
فاز جدیدی میشود اگر هر چه این «دیگری»
غریبهتر باشد.
الجرم سیاست خارجی ما چهل سال است که
تهاجمیست و از منظر خشونتگرایی مورد پسند
عام و خاص جامعه ایرانی اگر نگاه کنیم ،هیچ
عجیب نیست که سیاست خارجیای این چنین پر
هزینه ،تقریب ًا هیچ مخالفت گستردهای نزد نخبگان
ایجاد نکرده است.
گیریم نخبگان داخل کشور ،ترس از ابراز
آزادانهی عقیده دارند (که صد البته دارند)؛ آیا آن
نخبههایی که در لندن نشستهاند و از موشکپرانی
به هیجان آمدهاند ،و تعبیر حماسی از گستردهتر
شدن ابعاد جنگ جاری میکنند هم ترسانند؟
نام نمیبرم .اما اغلب این چهرهها اگر بررسی کنید
میبینید برای موشك پراني سپاه هورا میکشیدند
و منتقدانش را «جنگطلب» میخواندند .اگر نه،
دستکم عدهای از منتقدان به راهبردهاي منطقهاي
رژيم به سادگی پرسيدهاند این مداخلهها ،عدول

از سیاستهای جنگطلبانه انقالبی با هدف رسم ًا
اعالنشده صدور «انقالب اسالمی»ست یا صرف ًا
تنفسی برای تجدید قوا و از سرگیری منازعات
منطقهای و بینالمللی؟! آنها عالقهای به طرح
این موضوع نداشتند .اگرچه از البهالی جمالت
و تحلیلها و شبهتحلیلهایشان میشد حدس زد
که میراث شوم حزب توده در جنگطلبی علیه
جهان و استانداردهای پذیرفته شدهاش تا چه
حد در ضمیر نخبه ایرانی راسخ شده و هنوز آثار
مخرباش منتفی نشده است.
از احسان طبری که تروریسم دینی فرقه ازلی
علیه خاندن قجر را تعبیر به «آزادیخواهی» میکرد
تا آن تحلیلگر امروز بیبیسی که از موشکپرانی
حکومت اسالمی کف به لب آورده و شطحیات بر
زبان جاری میکند ،البته راه درازی طی شده است؛
اما نه در این معنا که هیجان سنتی ما ایرانیان از
دیدن صحنههای بزنبهادری و چاقوکشی تغییری
کرده باشد.
بین آن روزنامهنگار! پیشکسوتی که در عکسها،
دستی به عینکش گرفته که یعنی من دقیق و ظریف
میبینم ،با کاراکتر «قدرت» در فیلم گوزنها که با
صدای مبالغهآمیز مردانهای مشت به دیوار میکوبد
و نفسکش میطلبد ،تنها نوع سالح تغییر کرده
است :قدرت ،چاقوی ضامندار دستهزنجون را
گذاشته بود و با هفتتیر بانک میزد؛ این رفیق
عینکی لندن نشین با قر و فر روزنامهنگاری و با
اطفار روشنفکری ،آخرین ضربات را به این بشکه
باروت میزند که نامش خاورمیانه است.

پارادوکس در کار مجری پارادوکس!

محمدرضا یزدان پناه  -روزنامه نگار:

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

کاوه طاهری(یک پناهنده در ترکیه) در توییتر پرسیده
که چرا محمدرضا یزدانپناه به بهانه انتشار مطالب سیاسی
علیه جمهوری اسالمی در فیسبوکش از رادیو فردا اخراج
میشود اما مثال کامبیز حسینی میتواند به صراحت از
حسن روحانی حمایت کند؟
فارغ از اینکه کامبیز حسینی در روز روشن و جلوی
چشم همه ،نوشتههای خودش در حمایت از رئیس
جمهوری اسالمی را انکار کرد {مثال گفت اینکه نوشته
روحانی بهترین گزینه برای ریاست جمهوری است،
به معنی حمایت از روحانی نیست!} ،اما این مجری و
تهیهکننده برنامه رادیویی «پارادوکس» در ادامه برای اینکه
اثبات کند «حرفهای» است ،منتقدان را به برنامههای خود
حواله داد و گفت که میزان برنامههایش است.
بنابراین ،فرصت خوبی است تا ببینیم آیا کامبیز حسینی
در برنامه هایش از جمله «پارادوکس» که مدتهاست از
رادیو فردا پخش میشود« ،بیطرف» بوده و «حرفهای»
عمل کرده یا نه! به ویژه اینکه بررسی این مسئله ،این
بحث را که آیا این «بیطرفی» و «حرفهایگری» در
ادیتوریال رادیو فردا هم رعایت میشود یا نه ،بیشتر باز
میکند.
همچنین میتوان به این پرسش هم پاسخ داد که آیا این
تنها تعدادی از خبرنگاران و سردبیران رادیو فردا بودهاند که
در سالهای اخیر مخالفان جمهوری اسالمی را {با حمایت
مدیریت رادیو فردا} در شبکههای اجتماعی تخریب
و بیاعتبار میکردند یا اینکه این اتفاق به شکلی بسیار
هوشمندانه و «ظریف» در خود رادیو فردا هم رخ میداد؟
دو برنامه پشت سر هم «پارادوکس» به تهیه کنندگی
و اجرای کامبیز حسینی که در آخرین هفته فروردین
و نخستین روز اردیبهشت سال جاری از رادیو فردا
پخش شد ،یکی از بهترین مثالها برای این «جنگ نرم»
علیه مخالفان جمهوری اسالمی و «سهلگیری» به نفع
طرفداران یکی از جناحهای جمهوری اسالمی است.
دو مهمان این دو برنامه پارادوکس ،ابتدا سعید
قاسمینژاد و در هفته بعد ،مسعود بهنود بودند.
بعید است کسی با اینکه سعید قاسمینژاد ،از چهرههای
شاخص مخالف کلیت نظام جمهوری اسالمی و مسعود
بهنود از موافقان جمهوری اسالمی در کلیت آن است،
مخالفتی داشته باشد.

بنابراین ،نحوه مواجهه برنامه پارادوکس و رادیو فردا
با این دو نفر ،میتواند نشان دهنده سیاست این برنامه و
رسانه درباره دو جریان باشد؛ یک جریان که راه نجات
ایران را رفتن تمام و کمال نظام جمهوری اسالمی میداند
و جریان دیگری که معتقد است باید تحت هر شرایطی
در انتخابات همین نظام شرکت کرد ،میان بد و بدتری که
نخست احمد جنتی و علی خامنهای آنها را تایید کردهاند
انتخاب کرد و به امید اصالح نظام از درون آن نشست،
هرچند اگر اصالح هم نشد همینجوری هم بد نیست یا
الاقل باالخره از داعش که بهتر است!
در این میان ،اگرچه برخی از خبرنگاران و سردبیران
رادیو فردا در سالهای اخیر شمشیر را از رو علیه
مخالفان جمهوری اسالمی در شبکههای اجتماعی بسته
بودند اما امکان چنین رویاروییای در خود رادیو فردا به
این سادگی مهیا نبود.
بنابراین تخریب مخالفان و تبلیغ موافقان جمهوری
اسالمی باید «ظریف»گون انجام میشد تا بر مبنای قواعد
«جنگ نرم رسانهای» بیشترین تاثیر را بر مخاطب داشته
باشد.
اینگونه است که وقتی سعید قاسمینژاد میهمان
پارادوکس است ،اولین پرسشی که کامبیز حسینی با
کنایه از او میپرسد این است که «شما آقا دقیقا چیکاره
هستید؟».
با این پرسش ،مهمان برنامه از همان ابتدا در جایگاه
متهم قرار میگیرد و مخاطب هم با فردی مواجه میشود
که احتماال کارهای عجیب و غریبی میکند.
بعد از یکی دو سوال کلی درباره تحصیالت و سابقه
سیاسی و غیره ،فاز دوم شروع میشود :تحریمها و
سرنگونی رژیم ایران
کامبیز حسینی از قاسمی نژاد میپرسد «شما طرفدار
تحریم هوشمند «ایران» هستید؛ درسته؟».
مهمان برنامه مجری را تصحیح میکند که طرفدار
«تحریم هوشمند سپاه پاسداران ،خامنهای ،قوه قضائیه و
نهادهای مشابه» است اما مجری در چند پرسش آینده
او را به شدت به چالش میکشد با تکرار این گزاره که
«مردم عادی از تحریمها لطمه میبینند».
تحریک «مردم عادی» علیه یک چهره سیاسی که تالش
دارد{درست یا غلط} توضیح دهد تحریم بیت رهبری و
به ویژه سپاه پاسداران در نهایت به نفع همان «مردم عادی»
است ،تا جایی ادامه پیدا میکند که ناگهان کامبیز حسینی
یک جمله آس را بر زمین میکوبد« :نه بابا! خیلیها از اینکه
انتخاب دیگهای ندارند دارند برای سپاه کار میکنند».
مصاحبه کامبیز حسینی با سعید قاسمی نژاد در حالی
به پایان می رسد که مخاطبان رادیو فردا و این مصاحبه،
با فردی مواجه شدهاند که به القای برنامهساز رادیو فردا،
علیه «مردم عادی» فعالیت میکند اما کمتر کسی است که
متوجه تطهیر پرسنل سپاه توسط کامبیز حسینی و ریختن
قبح همکاری با این نهاد ایران بر باد ده شود.

البته خیلی هم خوب! چهرههای سیاسی و رسانهای
باید به رسانهها درباره عملکرد خود پاسخگو باشند.
آزادی رسانه و پرسشگری بنیان جوامع توسعهیافته ،آزاد
و دموکراتیک است اما وقتی رسانهها و خبرنگاران از ابزار
پرسشگری علیه یک طیف سیاسی استفاده کنند و هوای
طیف سیاسی رقیب آنها را به روشهای مختلف داشته
باشند ،حقیقت به تدریج به پشت ابرها میرود و دروغ و
تحریف جایش را میگیرد.
این رفتار دوگانهایست که کامبیز حسینی در برنامه
«پارادوکس» انجام داد و رادیو فردا {تنها به عنوان یک
نمونه} آن را میان ایرانیان نشر داد .چگونه؟
بدین ترتیب که وقتی یک هفته بعد ،مسعود بهنود
میهمان کامبیز حسینی و رادیو فردا میشود ،مجری برنامه
«پارادوکس» عمال تریبون را در اختیار او قرار میدهد و
بدون طرح حتی یک پرسش چالشی ،چهرهای فرهیخته
و صاحبنظر از مسعود بهنود را به مردم ایران القا میکند.
چطور است که میتوان سعید قاسمینژاد را در بحث
تحریمها و تغییر رژیم ایران به چالش کشید اما نمیتوان
مسعود بهنود را درباره دروغهای تاریخی پرشمارش که
صدای بسیاری را در آورده به پاسخگویی واداشت؟
چرا کامبیز حسینی از مسعود بهنود نمیپرسد که چرا
درباره رای دادن آتنا فرقدانی در زندان ،درباره رابطه
فروغ فرخزاد و ابراهیم گلستان ،درباره ماجراهای تختی و
همسرش و ...دروغ گفته؟ کامبیز حسینی چرا از مسعود
بهنود نمیپرسد که با این همه رای دادن چه چیزی در
ایران تغییر کرد که همچنان اصرار به رای دادن دارید؟
کدام انتخابات آزاد برگزار شد ،کدام زندانی سیاسی و
عقیدتی کم شد؟ کدام رسانه آزاد شد اگر به نسبت دوم
خرداد ذلیلتر و بدبختتر نشده باشیم در برابر اقتدار؟
چرا از بهنود پرسیده نمیشود که شما که با تحریم سپاه
هم مخالفید ،به نظرتان در نهایت باید با این مافیا که
اقتصاد و آب و محیط زیست و سیاست کشورمان را
بلعیده ،چه کرد؟
اما هیچ خبری نیست ...چند سوال فرمالیته و کلی
از «استاد» بهنود پرسیده میشود ،مهمان برنامه در
کمال شکوه خداحافظی میکند و برنامه به پایان
میرسد.
چهره قدسی مسعود بهنود قرار نیست در بین مردم
ایران بشکند چون اوست که در نهایت باید همراه با
محمد خاتمی از لندن تکرار کند و مردم را به نفع جناح
مورد عالقه ما به پای صندوقهای رای بکشاند .به چالش
کشاندن او و افشای دروغها و تحلیلهای پر حرف و
حدیثش ،تف سرباالست...
در نهایت چه اتفاقی میافتد؟
اگر از رادیو فردا و کامبیز حسینی درباره برنامه
«پارادوکس» توضیح خواسته شود ،پاسخ میدهند که در
این برنامه از مسعود بهنود تا سعید قاسمینژاد شرکت
کردهاند پس ما «بیطرف» و «حرفهای» عمل کردهایم...
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روی میز تحریریه:

مهاجرتودغدغههاییبهوسعتتاریخ

دکتر مهدی آقازمانی  -جامعه شناس:

مهاجرت در پیشینه تمدن بشر اصلی انکار ناپذیر است.
فراموش نکنیم که انسان برای سدهها پیش از سکنی گزینی
در دشتها و روآوری به کشاورزی ،به جهت فراهم
آوردن خوراک خود که عموما از طریق شکار حیوانات
تامین میشد در فصول گوناگون سال برای دست یابی به
منابع غذایی مجبور به مهاجرت بود.
اما گویی مهاجرت نقطه عطف تمدنها هم هست .در
حقیقت بشر در دورههای پس از جایگیری در تمدنهای
کوچک و بزرگی که بنا مینهد به دالیل گوناگون مجبور
میشود که خانه و کاشانهاش را رها کرده و به سفرهایی
دست بزند که مسیر تاریخ را دگرگون میکند .برخی از این
دالیل به لحاظ آب و هوا و جغرافیا است ،مانند آنچه از
مهاجرت اقوام آریایی از دشتهای شمالی سیبری به سوی
جنوب بیان شدهاست.
اما بخش مهمی از مهاجرتهای انسانی در دوران پس
از تمدن شهری به موضوعات اعتقادی و اندیشهای باز
میگردد .یکی از قدیمیترین نمونههای چنین مهاجرت
بزرگی را میتوان در مهاجرت یهودیان از مصر به
اسرائیل دانست .آنها که سالها قبل از سرزمین خود به
مصر رفته بودند ،سرانجام به رهبری موسی پیامبر بزرگ
آیین یهود تصمیم به بازگشت به سرزمین اصلی خود
را میگیرند تا در این مهاجرت بتوانند ضمن آزادی از
قیود بندگی فرعون ،آزادانه خدای خود را پرستش کنند و
تمدن خویش را احیا نمایند.
نمونه دیگر چنین مهاجرتی را میتوان در همین قوم و
آن زمان که به فرمان کورش بزرگ درهای زندان بابل باز
میشود ،دید .او به یهودیان این اختیار را میدهد تا بار
دیگر به اسرائیل بازگردند و از نو معبد خویش را بنا نهند و
یا اینکه در هرکجای امپراطوری وسیع او که دوست دارند
ساکن شوند .یهودیان نیز از همین فرصت تاریخی بهره
برده و عالوه بر آن که بخشی از آنها به زادگاه اجدادی خود
باز میگردند ،گروه دیگری از آنها نیز به سوی شرق روان
میشوند و در اقصی نقاط فالت ایران خانه میسازند و در
تداوم تمدن ایرانی نقشی حائز اهمیت به عهده میگیرند.

نمونه بارز دیگر مهاجرت عقیدتی کمی بیش از هزار سال
پس از فتح بابل به وسیله کورش ،اما اینبار در صحرای
عربستان رخ میدهد .تازه مسلمانان که سیزده سال گذشته
را به همراه پیامبرشان محمد در مکه زادگاه این دین زندگی
کردهاند ،به دلیل فشارهای عقیدتی اعمال شده از سوی
حاکمان مکه تصمیم به مهاجرت از این شهر به شهری
دیگر(مدینهامروزی در عربستان) میگیرند و در پی همین
مهاجرت است که آنها قدرت یافته ،حکومت تشکیل داده
و بعدها متصرفات بزرگی را در دنیا در ید اختیار خود
میگیرند .نقش این مهاجرت اعتقادی و سیاسی در نزد
مسلمانان تا آن اندازه است که قرنهاست مبدا تاریخ
خویش را از سال آغاز این مهاجرت و نه حتی میالد
پیامبرشان و یا بعثت او به پیامبری گاهشماری کردهاند.
پارسیان هند نمونه دیگری از این مهاجرتها هستند.
آنها که همچنان که از نامشان پیداست ،ایرانیان زرتشتی
بودند که در پی حمله اعراب به ایران و استیالی اسالم
بر سرزمین آبا و اجدادیشان ،نمیتوانستند آزادیهای
خویش را داشته باشند .از همین رو به هندوستان آن
زمان مهاجرت کردند و خود به جامعهای ممتاز در آن
سرزمین تبدیل شدند.
وقتی در راستای همین دیدگاه به دوره معاصر میرسیم
میبینیم که دوره مهاجرت بزرگ نزد بهاییان نیز وجود
دارد و در دهه  1960میالدی رهبر این آیین مذهبی از
پیروانش میخواهد تا به اقصی نقاط جهان مهاجرت
کنند و در شهرها و کشورهای گوناگون جهان محافل
بهایی را تشکیل دهند .این فرمان مذهبی که نزد بهاییان به
دوره دهساله جهانی شدن شهرت دارد ،نقش ممتازی در
گسترش اندیشههای بهااهلل و تقویت این آیین داشته است
تا آنجا که امروزه آنها در اکثر کشورهای جهان پیروانی
دارند و به ترویج آیین خود همت گماردهاند.
بیشک در ُکنه درک چنین نمونههایی از مهاجرت ،یک
اصل متفق وجود دارد و آن شرایط حاکم در جامعه مبدا
بودهاست که فرصت رشد و حتی ادامه حیات را برای
نحلههای فکری جدید محدود و حتی ناممکن میکرده
است .همین شرایط موجب میشود تا پیروان یک آیین،
مکتب فکری و یا مخالفان یک حکومت مجبور به ترک
وطن اصلی خود شده و در گوشهای دیگر از جهان
تالشی را برای ادامه بقای اجتماعی خود و اندیشههایشان
شروع کنند.
در قرون معاصر نمونههای متنوعی از مهاجرت را میتوان
یافت .حتی وقتی بسیاری از دگر اندیشان و پروتستانها،
اروپا را به دنبال آزادیهای فکری و مذهبی رها کرده و به
قاره نو وارد میشوند و درست همین جاست که ینگه دنیا
خود به سرزمینی بدل میشود که با همه پهناوریش میزبان
کسانی است که تالش میکنند دنیایی آزادتر را بنا نهند.

در این میان بسیاری به تنهایی و بسیاری هم به صورت
گروهی قدم در راه مهاجرت مینهند و بر اساس نخستین
دروس جامعه شناسی ،هرچه میزان مهاجرت از یک
جامعه فزونی یابد ،بی شک دستگیر میکند که در آن
جامعه و سیستم حکومتی آن فرو بستگیهای بیشتری در
روش اداره جامعه وجود دارد که موجب جالی اجباری
وطن از سوی اقشار گوناگون جامعه میشود.
از دیگر سو هم هر چه اقشار مهاجر از یک جامعه
گستردگی طیفی باالتری دارند ،نشان میدهد که خمودگی
و انجماد فکری در نظام حاکم باالتر است که تاب تحمل
گروههای کثیری از شهروندانش را ندارد.
شاید جامعه کشور ما ایران در سی و چند سال گذشته
یکی از نمونههای استثنایی چنین جامعهای را رقم میزند.
جامعهای که علیالرغم دستاوردهای مدنی خود که در
خالل یک دوره هفتاد ساله از انقالب مشروطیت به بعد به
دستآوردهبود،بهناگهانباچرخشیایدئولوژیکبهمیدان
تاختوتازمتحجرترینطبقهاجتماعیجامعه(دینگرایان
سنتی) تبدیل میشود .همین امر است که زمینه مهاجرت
بزرگ ایرانیان را از خالل سالهای نخستین دهه 1980
میالدی رقم میزند.
اما ماحصل مهاجرت بزرگ ایرانیان در سه دهه گذشته
پیدایش جامعهای نو از ایرانیان مهاجر است که تالش دارند
تا با پاسداری از آیینها و آداب فرهنگی و تاریخی نیاکان
خود ،اجازه ندهند حاکمیت با تغییر نسلها موفق به زدودن
باورهای تاریخی و جایگزین کردن ارزشهای خود به
جای ارزشهای ملی و تاریخی شود.
با اینکه چنین وظیفه خطیری از لحاظ بافت شناسی
اجتماعی فقط و فقط به عهده جامعه مهاجر است ،اما
خود این جامعه به عنوان یک کلونی اجتماعی از مناظر
گوناگونی اعم از تاثیر متغیرهای داخلی و نیز در منظر
تعامل با جامعه میزبان ،دستخوش تغییرات شده و آداب
و رسوم تازهای را هم میسازد .حتی در سرزمین مهاجر
پذیری چون ایاالت متحده آمریکا نسلی نو پدید میآورد
(آمریکاییانایرانیتبار).
این نسل در بافت اجتماعی جامعه میزبان قبول سهم
نموده و بر اساس داشتههای فرهنگی خود به تعامل و تاثیر
بخشی در جامعه میزبان مشغول میشود.
در حقیقت انسان در مسیر گسترده تاریخ تمدن خود
همواره از همین در هم آمیختگیها پلهایی برای پیوند و
همگرایی ساخته است و همواره کوشیدهاست تا در پناه
زندگی مدون اجتماعی ،بقای خود را تضمین نماید.
با این دیدگاه است که میتوان گفت مهاجرت بزرگ
ایرانیان در سه دهه گذشته اگرچه از اوضاع نا بسامان ایران
زمین در دوره حاضر خبر میدهد اما بی شک سرآغاز
تحوالت اجتماعی بزرگی نیز هست.

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:
 -1آسانسور  -از دنيا رفتن
 -2پردهدري  -زگيل
 -3دوستي و عالقه  -بخت برگشتگي  -نهال خرما -
زمين تركي
 -4زخم آب كشيده  -شيوا  -گوشه گير
 -5بانگ اسب  -جهنم  -ارتباط تلفني
ن و چروك  -ماده منفجره قوي  -ضمير عربي
 -6چي 
 -7از شهرهاي آذربايجان شرقي  -اسکای خودمان
 -8قورباغه درختي  -پايتخت ايتاليا
 -9ترموستات  -مجموعه تلويزيوني
 -10واحد شتر  -غذاخوري عمومي  -صندلي سنگي
 -11صحراي مصر  -رادار پرنده  -قاضي
 -12منطقه تفريحي كرج  -حصار  -الهه دانش روم باستان
 -13توان آخر  -طالي قالبي  -عالج  -عالمت جمع
 -14مرات  -برابر و مساوي
 -15لنگان لنگان تیموریان را بنیان نهاد  -مركز استان
چهار محال بختياري
عمودی:
 -1بيماري تنفسي  -خوي و خلق آدمي
 -2برقرار  -فدراسيون قايقراني
ِ
 -3زير پا مانده  -اوراق بهادر  -پرنده پابلند  -قبل از «ان»
 -4باج و خراج  -امروز تازي  -بايگاني
 -5تازه و سبز  -پايتخت سنگال  -نامي پسرانه
 -6نارو  -سيالب  -نام قديم شهر فسا  -پوشاك گشاد

بيآستين
 -7سوبسيد  -معلم زن  -نفس خسته
 -8بي آبرو  -آشنا به كار
 -9ضمير غائب  -اشاره  -در گويش عاميانه مچل كردن
است
 -10كشتي جنگي  -حرف سكوت  -واحد احشام -
جذب
 -11خانقاه  -ممارست  -ريگ نرم
 -12نقطه در زبان انگلیسی  -ليكن  -واحد پول بحرين
 -13صريح  -بعد چهارم  -زبان  -منقار كوتاه
 -14واحد پول چين  -تنور آجرپزي
 -15نگاه كردن  -پست گلزن تيم

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای دانش و هنر:

گوشه هایی از ایران ما که میراث مشترک همه بشریت است

سازمان جهانی یونسکو به تازگی شهر یزد را به عنوان
میراث جهانی به ثبت رساند .ایران تا بدینجا  ۲۲اثر ثبت
شده در فهرست میراث جهانی یونسکو دارد .در این
شماره ایرانشهر به اتفاق سری و به روایت تصویر به برخی
از این آثار میزنیم:

نیایشگاه چغازنبیل در استان خوزستان و در ۴۰
کیلومتری شهر باستانی شوش قرار دارد .فرمان ساخت
این نیایشگاه (زیگورات) را پادشاه بزرگ ایالم ،اونتاش
ناپیریشا (گال) حدود  ۱۲۵۰سال پیش از میالد صادر کرد
تا در آن ایزد اینشوشیناک ،الهه نگهبان شهر باستانی شوش،
ستایش شود .این نیایشگاه اولین اثر تاریخی ایران بود که
در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

تخت جمشید (پارسه) پایتخت پرشکوه پادشاهان ایران
باستان در زمان امپراتوری هخامنشی بود .این اثر تاریخی
در سال  ۱۳۵۸همراه با چغازنبیل به عنوان میراث فرهنگی
جهان از سوی یونسکو به ثبت رسید« .تخت جمشید»
که تاالر برگزاری جشنهای رسمی بوده ،در شمال شرق
شیراز قرار گرفته و هرسال شمار زیادی از گردشگران
داخلی و خارجی از آن بازدید میکنند.

میدان نقش جهان هم در سال  ۱۳۵۸از سوی یونسکو
به عنوان میراث فرهنگی بشر شناخته شد .این میدان که با
نام تاریخی «میدان شاه» شهرت دارد ،به فرمان شاه عباس

اول صفوی به شکلی درآمد که امروزه ایرانیان با آن آشنا
هستند .میدان نقش جهان چندین اثر تاریخی را در دل
خود جای داده ،که یکی از آنها نیز در فهرست یونسکو به
ثبت رسیده است.

تخت سلیمان در آذربایجان غربی محل سکونت
اقوام مختلف بوده است .در دوران ساسانیان آتشکده
«آذرگشنسب» که آتش خاندان شاهنشاهی ساسانی یا
آتش جنگجو خوانده میشد در این محل بنا شده بود.
حاکمان ایلخانی در بقایای به جا مانده از این آتشکده برای
خود کاخ شکار ساختند .برخی گمان میبرند زرتشت در
تخت سلیمان که آن زمان به «شیز» شهرت داشت ،متولد
شده است .تخت سلیمان در سال  ۱۳۸۲به عنوان میراث
فرهنگی جهان به ثبت رسید.

ارگ تاریخی بم که بیش از  ۲۵۰۰سال قدمت دارد،
در طول تاریخ بارها مورد حمله و محاصره قرار گرفت.
آخرین حمله ویرانگری که ارگ را از پای درآورد ،زلزله
سال  ۱۳۸۲بود که شهر بم و حومه آن را لرزاند .در آن
زمان ارگ تقریبا به طور کامل از بین رفت .یک سال بعد از
زلزله یونسکو ارگ بم را بخشی از میراث بشریت خواند
و آن را در فهرست آثار در خطر قرار داد .با تالشهای
بینالمللی ارگ بم تا حد زیادی بازسازی شده است.

پاسارگاد اثری به جا مانده از دوران هخامنشی است.

آرامگاه کوروش بزرگ ،کاخ بارعام ،کاخ دروازه و تل
تخت از جمله آثار تاریخی هستند که در محوطه پاسارگاد
قرار دارند .پاسارگاد نیز همچون بسیاری از آثار تاریخی
مورد قهر و کمتوجهی جمهوری اسالمی ایران بوده است.
در چند سال گذشته اخباری مبنی بر ایجاد کارخانههای
ترشیسازی و ربسازی در حریم مجموعه باستانی
پاسارگاد منتشر شد و بازتابی گسترده یافت.

گنبد سلطانیه واقع در استان زنجان در سال  ۱۳۸۴در
فهرست سازمان یونسکو جای گرفت .در این محل
محمد خدابنده الجایتو ،هشتمین سلطان سلسله ایلخانی،
دفن شده است .ارتفاع این گنبد حدود  ۴۹متر و قطر
دهانه آن حدود  ۲۶متر است و با روکشی از کاشیهای
فیروزهای و الجوردی آراسته شده است .گفته میشود که
گنبد سلطانیه طی ده سال و با نظارت خواجه رشیدالدین
فضلاهلل همدانی ،وزیر معروف ،ساخته شده است.

کتیبه بیستون از آثار ارزشمند تاریخ ایران به شمار میرود.
این کتیبه در کرمانشاه بر دامنه کوه بیستون واقع شده که به
سه زبان اکدی ،ایالمی (عیالمی) و پارسی باستان پیروزی
داریوش بزرگ بر گئومات را (مغی که تختشاهی را از
آن خود کرده بود) گزارش میدهد .داریوش در این کتیبه
خود را «شاه شاهان» نامیده و گفته که مقام شاهی را با
یاری اهورامزدا به دست آورده است .کتیبه بیستون  ۱۱سال
پیش در فهرست یونسکو جای گرفت.
شایان ذکر است مجموعه کلیساهای آذربایجان،
سازههای آبی شوشتر ،بازار تبریز ،آرامگاه شیخ صفیالدین
اردبیلی ،باغ ارم شیراز ،مسجد جامع اصفهان ،برج گنبد
قابوس ،کاخ گلستان ،شهر سوخته در نزدیکی زابل،
روستای صخ رهای در دهستان میمند ،شهر باستانی شوش،
مجموعهای از  ۱۱قنات باستانی ایران ،کویر لوت و اخیرا
نیز شهر یزد مجموعه ایرانی ثبت شده به عنوالن میراث
بشریت در یونسکو است.
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08.NET/EVENT
دنبال کنید

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

ایرانشهر

www.iranshahrnewsagency.com

www.iranshahrnewsagency.com

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

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

رویدادهای هفته:

از آدینه  14جوالی 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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کمک  5میلیون دالری یک ایرانی به
دانشگاه ایالتی پورتلند در آمریکا

روز پنجشنبه ششم جوالی دانشگاه ایالتی اورگان در پورتلند
ی تبار مبلغ پنج
طی بیانی ه ای اعالم کرد ،یکی از پشتیبانان مالی ایران 
میلیون دالر برای بازسازی و توسعه فضای آموزشی این دانشگاه
کمک مالی کرده است.
به گزارش ایستگاه رادیویی  ،KUOWمهندس «فریبرز
مسیح» سرمای ه گذاری که خود فار غ التحصیل ( PSUدانشگاه
ایالتی پورتلند) است ،مبلغ پنج میلیون دالر برای بازسازی یک
ساختمان کلیدی دانشگاه به نام نیوبرگرهال کمک مالی کرده
است .مهندس مسیح که یکی از منتقدان فرمان مهاجرتی
ممنوعیت سفر ایرانیان (و اتباع پنج کشور دیگر) به آمریکا
توسط رییس جمهور دانلد ترامپ است ،از فرصت بدست
آمده در مراسم خیریه اهدای هدیه مالی چند میلیون دالری خود
به دانشگاه ایالتی پورتلند استفاده کرد و ضمن انتقاد از فرمان
مهاجرتی رییس جمهوری از مواضع منتقدانه ریاست سابق
 ،PSUویم ویوئل ،در این باره قدردانی کرد.
فریبرز مسیح که در جمع مدیران دانشگاه پورتلند و خبرنگاران
یگفت،فرمانمهاجرتیرییسجمهورآمریکاراباتبعیض
سخنم 
هایتاریخیعلیهیهودیان،رنگینپوستانوهمجنسگرایانمقایسه
ی ها و مسلمانان دانست.
کرد و دستورهای او را به زیان مکزیک 
مهندس مسیح پس از فار غ التحصیلی از PSUبه دانشگاهMIT

رفت و مدرک دکترای خود را از آنجا اخذ کرد .سپس یک کمپانی
فناوری با نام  Intellisenseتاسیس کرد که آن را در سال 2000
به مبلغ  750میلیون دالر به فروش رساند.
فریبرز مسیح پیش از این حدود دوازده میلیون دالر به دانشگاه
ایالتی پورتلند کمک کرده است که برای اعطای کمک هزینه و
س های تحصیلی به دانشجویان ممتاز و بخش تحصیالت
بور 
تکمیلی هزینه شده است .دانشکده مهندسی و علوم رایانه و نیز
دپارتمان ریاضی و آمار  PSUبه نام این فرهیخته و سرمایه گذار
ایرانیآمریکایی نامگذاری شده است.
مهندس فریبرز مسیح درباره کمکهای مالی خود به دانشگاه
ی که من نیازمند کمک بودم ،دانشگاه ()PSU
پورتلند گفت« :وقت 
به من یاری رساند و اکنون نوبت من است ».آقای مسیح هنگامی
ش آموز  17ساله و ساکن تهران بود ،در سا ل های آخر
که دان 
حکومت شاهنشاهی پهلوی در تالش برای مطالعه ریاضیات
ی های سیاسی آن زمان در پردیس دانشگاه
بود اما بدلیل درگیر 
س های خود را از دست داد و مجبور به
تهران ،فریبرز مسیح کال 
نامهنگاری با دانشگاه های آمریکایی شد تا پذیرش تحصیلی به
دست آورد و  PSUنخستین دانشگاهی بود که پس از دو هفته،
مورد تحصیلی او را قبول کرد .مهندس مسیح از مارچ  1977در
پورتلند مستقر شد.
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