77

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
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نخستینواکنشبهتحریمسپاهپاسدارانبهدلیلاعمالتروریستی:

گروه تروریستی «ارتش حزباهلل
آمریکا» اعالم موجودیت کرد

دو هشدار رییس جمهوری
آمریکا به ایران در یک روز
لس آنجلس تایمز :تازه ترین
نبردفرهنگیایران
سرقت از دو فروشگاه زنجیرهای
یک گروه ناشناس پیکارجو که خود
را «ارتش حزب اهلل آمریکا» معرفی
در  انسینو
کردهاست با انتشار یک شبنامه که
به زبان فارسی منتشر شده ،اعالم
قوانین حمایت از تجارت پاک در موجودیت کرد.
شبنامه این گروه تروریستی که در
کالیفرنیاتصویبشد
ذیل آن تاریخ 22مارچ  2017نقش
بسته است ،در ساعات بامدادی روز
چهارشنبه  26جوالی  2017در منطقه
پروژهچهرهسازیبیبیسی؟!
پرژن اسکوئر و در تیراژ گسترده
پخش شده است.
نویسندگان این شبنامه با اشاره به
حضور نیروهای نظامی ایاالت متحده
عرق کشمش :تقطیر در آمریکا آمریکا در خلیج فارس هشدار دادهاند
که به اقدامات آمریکا در خلیج فارس
شرح در صفحه 12
که از دید آنان تروریستی خوانده شده،
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید در خاک آمریکا پاسخ خواهند داد.

این گروه که در فرازی از این شبنامه
خود را «ید واحده ملتهای مسلمان
خاورمیانه» قلمداد کرده هشدار
میدهد که اگر آمریکا از خلیج فارس
خارج نشود با واکنشی که «مشت
آهنین» خوانده شده در خاک خود
مواجه خواهد شد.
این بیانیه با آیهای از قرآن که بخشی
از لگوی مشترک سپاه پاسداران ایران
و حزب اهلل لبنان است [فان حزب
اهلل هم الغالبون] آغاز شده و متن آن
بصورت نا مرتب و بریده از نوشتهای
دیگر با کیفیت پایین کپی شده است.
گروهی از ایرانیان ساکن منطقه پرژن
اسکوئر (محله ایرانیان لسآنجلس) با
گزارش این رویداد به پلیس محلی و
پلیس فدرال  FBIنگرانی جدی خود

را از نا امنی در این منطقه اعالم کردند.
ماموران پلیس نیز با گسترش دامنه
تحقیقات خود و افزایش گشتهای
محسوس و نامحسوس پلیس در
این منطقه ،مجموعهای از فعالیتها
برای پیدا کردن سرنخهایی که بتوان
اطالعات کاملتری از این گروه
تروریستی را کسب کرد ،آغاز کردهاند.
پیش از این یکی از تئوریسینهای
سپاه در ایران (حسن عباسی) از
تاسیس هستههای عملیاتهای
تروریستی در خاک آمریکا سخن به
میان آورده بود و هفتههای گذشته نیز
یک عضو شناخته شده بسیج در ایران
که زیر پوشش محقق سرطان وارد
آمریکا شده بود با شناسایی هویت
وی از آمریکا اخراج شد.

ایران موضوع اختالف رییس جمهور ترامپ و وزیر خارجه

وزیر امور خارجه آمریکا ،رکس تیلرسون ،به گفته یک
مقام عالیرتبه دستگاه دیپلماسی این کشور ،هنگامی که
تائید کرد ایران به تعهدات خود در قبال توافق بینالمللی
اتمی عمل کرده است ،موجبات ناخرسندی و خشم رییس
جمهوری دونالد ترامپ و مشاوران او را برانگیخته است.
حال اینکه اختالف نظر میان ریاست جمهوری و وزارت
امور خارجه در باره روابط خارجی امریکا خصوصا
برخورد با کشورهایی مانند ایران به گزارش رویترز هر
روز بیشتر می شود.
ِ
سیاست متکی بر جستجوی
اختالفات میان حلقه حامی
«منافع آمریکا» و سیاست خارجیِ متعادل تر ،به گفته منابع
آگاه در واشنگتن که با خبرگزاری رویترز گفتگو کردهاند،
هر روز شدیدتر و تنش میان آنان بیشتر میشود
یکی از موارد مهم این تفاوت نگرش ،به مناسبات با ایران
مربوط میشود .به گفته یک دیپلمات عالیرتبه آمریکائی،
به دنبال اعالم نظر وزارت امور خارجه در باره چگونگی
انجام تعهدات از جانب ایران ،رکس تیلرسون هدف
«خشم صاعقه وار» پرزیدنت ترامپ ،مسئول سیاستهای
راهبردی او ،استیو بَنون ،و نیز مشاور رئیس جمهوری،
ِسباستیان گورکا ،قرار گرفته است.
با این حال به نظر میرسد که مسئوالن وزارت امور

خارجه آمریکا این اعالم نظر خود را یک پیروزی در برابر
کاخ سفید تلقی میکنند .ولی رییس جمهوری به تعطیلی
دفتر مرتبط با برنامه هستهای ایران در وزارتخارجه رای
داده است.
اطرافیان وزیر امور خارجه آمریکا فاش کردهاند که وی
بطور خصوصی میگوید بسیار خرسند خواهد بود اگر
حتی یک سال در مقام خود دوام آورد .به گفته منابع
آگاه در پایتخت آمریکا «رکس تیلرسون از اینکه در زمینه
سیاست خارجی از اختیارات الزم برخوردار نیست و

نمیتواند وظایف خود را مطابق سنت جاری در این زمینه
به انجام برساند» بسیار ناخشنود است.
همین منابع میگویند که «وضع نه تنها رو به بهبودی
ندارد ،بلکه هر روز وخیم تر نیز می شود» ،ا ّما وزیر امور
خارجه قصد کناره گیری ندارد .سخنگوی رکس تیلرسون،
رابرت هموند ،تاکید میکند که وزیر امور خارجه «برای
باقی ماندن در مقام خود هزار دلیل دارد» که همه آنها برای
آمریکا از اهمیّت برخوردار است ولی موضوع ایران در
آستانه تبدیل شده به یک بحران 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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مهتاب فرید برگزیده دانشگاه ادینبورو برای سال 2017

دانشگاه ادینبورو اسکاتلند هر ساله در راستای
برنامه جامع فرهنگی جهانی خود ،همکارانی
را از میان کارشناسان و فرهیختگان فرهنگی
از کشورهای مختلف انتخاب میکند تا در
زمینه موضوعات فرهنگی و روابط بینالملل
برای دانشپژوهان و محققان جلسات گفتمان
و پروژههای تحقیقاتی برگزار کنند .هر ساله
در کنار برنامه جامع فرهنگی جهانی دانشگاه
ادینبورو ،جشنوارههای مشهور فرهنگی و هنری
شهر ادینبورو در ماه آگست برگزار میشود که
امسال هفتادمین سالگرد این جشنواره است و
موسسه روابط بینالمللی فرهنگی این دانشگاه در
نظر دارد تا یکی از بزرگترین فستیوالهای بزرگ
فرهنگی – هنری تاریخ بشری حضوری پر رنگ
داشته باشد .این دانشگاه برای سال تحصیلی
آینده «برنامه جامع فرهنگی جهانی» ،سی و
سه نفر از کارشناسان در رشتههای گوناگون از
سراسر دنیا انتخاب کرده است که امسال نیز یک
بانوی ایرانیتبار در این فهرست قرار دارد.
«مهتاب فرید» روزنامه نگار ،زبان شناس،
کارشناس و استراتژیست دیپلماسی عمومی
با پیشینهای ممتاز در ارتباطات و روابط بین
به پاس تالشهای آزادیخواهانه انقالبیون عصر مشروطه :
الملل بعنوان یکی از پژوهشگران موسسه روابط
بینالمللی فرهنگی دانشگاه ادینبورو اسکاتلند
(یـِپرم داویدیان گانتاکتسی)
برای سال تحصیلی  2017 – 2018انتخاب شده
از انقالبیون و یکی از رهبران نظامی انقالب مشروطه و پيشكش به همه
است.
ايرانياني كه بدون وابستگي قومي و مذهبي براي ايران آباد و آزاد ميكوشند
به گزارش وبگاه رسمی دانشگاه ادینبورو

يپرم خان ارمني

اسکاتلند ،این بانوی متولد ایران برای بیش از یک
دهه به عنوان خبرنگار در امور اختالفات سیاسی
و فرهنگی خاورمیانه برای بخش فارسی صدای
امریکا  ،VOAرادیو فردا ،شبکه فاکس  FOXو
 USIکه خود تاسیس کرد گزارش میداده است.
مهتاب فرید در افغانستان به عنوان دیپلمات با
وزارت امور خارجه آمریکا همکاری کرده است.
خانم فرید که به نیروهای ناتو در پایگاههای نظامی
غزنی و بگرام در خط مقدم پیوسته بود ،فرآیند حل
و فصل مناقشات و ابتکارات فرهنگی را تسهیل
کرد .وی بیش از  90روزنامه نگار افغان از جمله
زنان را در امور فرهنگی آموزش داد.
پس از بازگشت از افغانستان ،وی در دانشگاه
جورج تاون موفق به دریافت بورس معتبر
 BORENدر زمینه امنیت ملی ،زبان شناسی و
فرهنگ شد .خانم مهتاب فرید جوایز ارزشمندی

برای خدمات شایسته خود دریافت کرده است که
مهمترین آنها عبارتند از جایزه ویژه «شایستگی»
وزارت امور خارجه آمریکا در که از دست
سفیر وقت ایاالت متحده در افغانستان بدلیل
همکاریهای ارزنده وی در زمینه دیپلماسی
عمومی در آن کشور به او اعطا شد .به پاس
خدمات مهتاب فرید در افغانستان ،وزارت خارجه
امریکا باالترین جایزه ای که یک غیرنظامی می
تواند برای خدمت به کشور دریافت کند را به
وی اهدا کرد .خانم فرید جایزه خدمات امدادی
وزارت امور خارجه آمریکا را از طرف وزیر
امور خارجه وقت ،خانم هیالری کلینتون ،طی
مراسمی رسمی توسط «پاتریک کندی» معاون
وزیر دریافت کرد.
رویای مهتاب فرید ،حل اختالفات جهانی از
طریق «ارتباطات و فرهنگ» است.

بیانیه شهبانو فرح پهلوی به مناسبت سالمرگ پادشاه فقید

شهبانو فرح پهلوی در بیانیهای به مناسبت سی
و هفتمین سالگرد درگذشت محمدرضا پهلوی
پادشاه پیشین ایران گفت ،همسرش ایرانیان را
شایسته سرآمدی در زمینه فرهنگ و تمدن جهانی
میدانست.
شهبانو فرح پهلوی در بیانیهای نسخهای از آن
برای خبرگزاری ایرانشهر ارسال شده است ،با نقل
بخشهایی از سخنان شاه فقید در کتاب «به سوی
تمدن بزرگ» گفته اند« :تمدن بزرگ رویایی بود
که در سراسر زندگی محمدرضا شاه پهلوی ،مسیر
کار و کوشش او را تعیین میکرد».
آخرین ملکه ایران در این بیانیه ،با اشاره به این
وعده محمدرضا شاه پهلوی در کتابش که «در
ایران فردا اثری از فقر ،جهل ،بیسوادی ،فساد،
استثمار و تبعیض نخواهد بود »،گفت رسیدن به

چنین ایرانی نیاز به زمان زیادی نداشت.
شهبانوی ایران همچنین اضافه کرده است« :فکر
می کنم او می دانست که آن روز نخواهد بود ،اما
رویای او این بود که کشوری در حال پیشرفت و
ترقی ،با یک زیربنای اقتصادی پایدار تحویل نسل
آینده میهن دهد و وظایف فرزندش رضا پهلوی
ولیعهد ایران و هم نسلهای او را آسانتر کرده
باشد».
وی در پایان نوشته است «پادشاه فقید ایران
محمدرضا شاه پهلوی ایراندوستی راستین بود .به
روان پاک او درود میفرستیم و به پاس خدماتش به
ایران ،خاطره او را گرامی میداریم».
آخرین پادشاه ایران در تاریخ  27جوالی 1980
در  ۶۱سالگی در مصر درگذشت و پیکر او در
مسجد الرفاهی قاهره به امانت سپرده شد.
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دو هشدار رییس جمهوری آمریکا به ایران در یک روز

رئیس جمهوری آمریکا در یک روز دوبار به ایران
هشدار داد .پرزیدنت دونالد ترامپ ابتدا در گفتگو با
روزنامه وال استریت جورنال گفت اعالم پایبندی ایران
به توافق اشتباه است و سپس در حاشیه یک سخنرانی،
بار دیگر از توافق ایران انتقاد کرد و گفت اگر جمهوری
اسالمی توافق هستهای را رعایت نکند و به آن پایبند
نباشد ،عواقب آن را خواهد دید.
رئیس جمهوری ایاالت متحده در مصاحبه با هیئت
تحریریه و خبرنگاران روزنامه وال استریت جورنال که
روز سه شنبه گذشته در کاخ سفید انجام شد ،گفته
است دولت او جزئیات توافق جامع هستهای را به دقت
دنبال میکند و از آنجا که معتقد است تهران به توافق
پایبند نیست ،انتظار دارد عدم پایبندی آن اعالم شود.
دونالد ترامپ در این گفتوگو که به گزارش وال
استریت جورنال حدود  ۴۵دقیقه طول کشید ،در پاسخ
به این پرسش که دولت او تاکنون دو بار پایبندی ایران
به توافق هستهای را تایید کرده و سه ماه دیگر در ماه
اکتبر باید گزارش دیگری در همین زمینه به کنگره
بدهد ،گفت ما بسیار با ایرانیها خوب بودهایم که گفتیم
به توافق اتمی پایبند بودهاند.
وی با بیان این که به رغم تردیدهایی که داریم آنچه
را که طرف ایرانی گفته قبول کردیم و از این رو با آنها
خیلی خوب بودهایم ،خاطر نشان کرد که با این حال،
«ما در حال مطالعه جزء به جزء توافق هستیم و شخصا
احترام زیادی برای افرادم که مشغول این کار هستند
قائلم .اگر به من بود ،همان  ۱۸۰روز پیش عدم پایبندی

آنها (ایرانیها) را اعالم می کردم».
پرزیدنت ترامپ در پاسخ به این پرسش وال استریت
جورنال که آیا انتظار دارد تیم او در گزارش بعدی
خود عدم پایبندی تهران را اعالمکند ،گفت «شخصا
بله  ...من فکر میکنم آنها پایبند نیستند .فکر میکنم از
این کشور (ایاالت متحده) امتیاز میگیرند .آنها از یک
رئیس جمهوری به نام باراک اوباما ،که نمیدانست چه
کاری دارد میکند ،امتیاز گرفتهاند .و من انتظار ندارم که
آنها پایبند خواهد ماند».
اما غیر از این گفتگو ،پرزیدنت ترامپ که سه شنبه
شب گذشته در شهر یانگزتاون در ایالت اوهایو
سخنرانی میکرد با اشاره به توافق هسته ای ایران،
بار دیگر آن را یک توافق بد نامید و گفت :توافق با

ایران ،ممکن است بدترین توافقی باشد که من در
تاریخ دیده ام .اگر ایران به این توافق پایبند نباشد و
از انجام کارهایی که ملزم است ،خودداری کند ،یک
مساله خیلی بزرگ برای ایرانی ها اتفاق خواهد افتاد.
باور کنید.
رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از دولت قبل ،گفت:
(جان) کری یک مذاکره کننده بد است .فکر می کنید
وقتی توافق انجام شد ،ایران از ما تشکر می کرد و می
گفت باورمان نمی شود  ۱.۷میلیارد دالر به ما پول نقد
داده اید .فکر می کردید ،ایرانی ها می گویند خیلی
ممنون .ما شما را خیلی دوست داریم .نه اینطور نبود.
دیدیم که آنها بجای تشکر ،آنها خیلی جسورتر شدند.
این خیلی طول نخواهد کشید.

رئیس جمهوری ایاالت متحده می گوید با خدمت
افراد تراجنس (همجنسگرایان و کسانی که دارای
اخالل جنسی هستند) در ارتش آمریکا مخالف است.
پرزیدنت دونالد ترامپ به روال معمول در چند
توئیت نظر خود را در این باره اعالم کرد.
آقای ترامپ نوشت اجازه نخواهد داد افراد ترنسجندر
در هیچ ظرفیتی در ارتش آمریکا خدمت کنند.
وی گفت این تصمیم را بعد از مشورت با متخصصان
و چهرههای شاخص نظامی گرفت.
به نوشته آقای ترامپ ،افراد ترنسجندر هزینههای
زیادی را به ارتش تحمیل خواهند کرد.
ترنسجندر یا ترنسسکشوال افرادی هستند که دارای
هویت جنسیتی متناقض هستند؛ یعنی ممکن است
فرد اعضای جنسی مردانه داشته باشد در حالیکه
شخصیت جنسیتیزنانه بروز بدهد و برعکس.
ماه به تعویق انداخت.
پیشتر وزارت دفاع ایاالت متحده آمریکا طرح دانا وایت ،سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت این
استخدام این افراد را برای شش ماه به حالت تعلیق تاخیر به این دلیل صورت گرفت که ارتش به زمان
درآورده بود.
بیشتری نیاز داشت تا تاثیر این اقدام را ارزیابی کنند.
به گزارش اسوشیتدپرس ،ماه پیش جیمز متیس وزیر پیش از این استخدام افراد ترنس یا تراجنس در
دفاع آمریکا موقتا طرح استخدام ترنسجندرها را که ارتش آمریکا ممنوع بود اما سه سال پیش ،در ۲۰۱۴
باید از ابتدای جوالی اجرایی می شد ،به مدت شش باراک اوباما ،رئیس جمهور وقت آمریکا دستور به

رفع این محدودیت در استخدام دولت فدرال داد.
او سال گذشته نیز از پنتاگون خواسته بود استخدام
تراجنسیها را آغاز کند که قرار بود این دستور از
ابتدای جوالی امسال اجرایی شود.
گروههای مدافع حقوق بشر میگویند افراد
ترنسجندر حق حضور در ارتش را دارند چون هویت
جنسیتی آنها تاثیر در ماموریت شان در ارتش ندارد.

نمایندگان و سنا را در اختیار دارند ،امیدوار هستند که
بتوانند بیمه همگانی موسوم به اوباماکر را تغییر بدهند.
همزمان پرزیدنت ترامپ از جمهوریخواهان خواسته
بود با اتحاد ،قانون فعلی اوباماکر را لغو کنند و طرح
جایگزینی تصویب کنند.
جمهوریخواهان راه سختی برای تغییر این قانون دارند
چون دست کم چند جمهوریخواه مخالف لغو کامل
قانون هستند.
سناتور میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوریخواه از

مدتی پیش تالش دارد سنا را به لغو اباماکر و تصویب
الیحه جدید بیمه بهداشتی وادار کند اما طی ماه گذشته
چندین تالش سناتور مکانل به خاطر به حد نصاب
نرسیدن آرا با شکست رو به رو شد.
پرزیدنت ترامپ اخیرا اعضای جمهوریخواه سنا را به
خاطر بی عملی در تصویب الیحه بیمه بهداشتی جدید
سرزنش کرد .جمهوریخواهان  ۵۲کرسی در سنا دارند
اما برخی از سناتورهای این حزب به الیحه پیشنهادی
حزب رای مخالف داده اند.

مخالفت پرزیدنت ترامپ با خدمت همجنسگرایان در ارتش

گام نخست برای لغو اوباما کر با مانع مواجه شد

جمهوریخواهان سنای آمریکا برای جایگزینی قانون
بیمه همگانی موسوم به اوباما کر توانستند اولین گام
را بردارند.در هفته گذشته رای گیری برای آغاز مناظره
برای تغییر قانون اوباماکر ،با رای  ۵۰بر  ۵۰برابر شد.
اما براساس قانون ،با رای مایک پنس معاون رئیس
جمهوری ،این طرح تصویب شد و به این ترتیب،
بحث تغییر قانون بیمه همگانی آغاز گردید.
جمهوریخواهان که هم اینک رئیس جمهوری از
حزب خود در کاخ سفید دارند و اکثریت در مجلس

لس آنجلس تایمز :تازه ترین نبرد فرهنگی ایران

روزنامه لس آنجلس تایمز در هفته قبل و طی
گزارشی به قلم مشترک رامین مستقیم و شاشنگ
بنگالی به موضوع حجاب زنان ایرانی در داخل آن
کشور پرداخته و مینویسد:
ریحانه طراوتی ،یک فعال رسانه های اجتماعی،
چندی پیش در تاکسی مورد سرزنش راننده قرار
گرفت .ریحانه بدون این که فهمیده باشد روسری اش
از سرش عقب رفته و بیشتر موهایش بیرون ریخته بود.
راننده از ترس دریافت جریمه به او گفت« :حجاب
ات را درست کن و گرنه مامور مخفی منکرات می
بیند».
ریحانه این تجربه خود را در حالی با دوستان اش در
یک کافی شاپ در تهران ضمن نوشیدن چای در میان
می گذاشت که تهران درگیر و دار مباحثه ای جدی بر

سر دو مساله است :خودرو و نحوه پوشش زنان.
مباحثات بر سر خصوصی بودن یا نبودن فضای داخل
خودرو و معیار بدحجابی به یکی از مجادالت میان
دولت حسن روحانی با مخالفانش بدل شده است.
محمدعلی موحدی کرمانی جمعه گذشته در خطبه
های نماز جمعه تهران با رد خصوصی بودن فضای
داخل خودرو ،خطاب به آن هایی که در ماشین هایشان
حجاب از سر برمی دارند ،گفت« :با این کارتان به
استقالل کشور آسیب رساندید».
همه طرفداران حسن روحانی هم از خصوصی بودن
فضای داخل خودرو دفاع نمی کنند .یک وکیل شصت
و شش ساله می گوید هر چیز قابل مشاهده در خیابان
بخشی از حوزه عمومی است که می تواند زیر نظر
پلیس قرار بگیرد.

ریحانه طراواتی که سه سال پیش در جریان تهیه
ویدیویی از آهنگ «هپی» اثر فرل ویلیامز در ایران
بازداشت شده بود ،معتقد است اجرای مقررات پوشش
اسالمی تالشی از سوی تندروها برای مجازات حامیان
روحانی است.

ورود اعراب ممنوع!
تصویر یک اعالمیه نژادپرستانه در شهر مشهد باعث جنجال در شبکههای
اجتماعی شده و واکنش منفی رسانههای عربی را در پی داشته است.
به گزارش شبکه خبری العربیه ،به اشتراکگذاری عکس یک اعالمیه نصب شده
بر روی شیشه یک فروشگاه مواد غذایی در شهر زیارتی مشهد در شمالخاوری
ایران باعث بروز جنجال در شبکههای اجتماعی شده و بحث نژادپرست بودن
مردم ایران را دوباره مطرح کرده است.
«محسن رسولی» فعال ضدنژادپرستی ایرانیتبار با بازانتشار عکسی از صفحه
«عبدالکریم دحیمی» فعال عرب ،توجه افکار عمومی را به موضوع گسترش
روزافزون عربستیزی و نژادپرستی ایرانیان جلب کرده است .در این تصویر،
اعالمیه نصب شدهای در پشت شیشه یک سوپرمارکت در شهر مشهد دیده
میشود که بر روی آن به سه زبان فارسی ،انگلیسی و عربی ،جمله «ورود اعراب
ممنوع» نوشته شده است .این در حالی است که شهر مشهد محل بارگاه مقدس میکنم ،بسیاری از ما چه مذهبی و چه سکوالر ،از اعراب متنفریم .متاسفانه
امام هشتم شیعیان (امام رضا) است و معموال اعراب شیعه از کشورهای عراق ،بسیاری از ما نژادپرست هستیم .اگر به فرهنگهای دیگر نگاه کنید و رفتار آنها را
با سایر ملیتها ببینید ،متوجه می شوید که ما دیگران را بویژه ترکها و اعراب را
لبنان و حاشیه خلیج فارس برای زیارت به این شهر میآیند.
«صادق زیباکالم» استاد دانشگاه ساکن ایران در این زمینه میگوید« :من فکر مورد توهین و تمسخر قرار میدهیم».

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه چاپی خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
www.iranshahrnewsagency.com

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
سردبیر :دکتر مهدی آقازمانی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)

© Copyright 2017 Ketab Corp.

IRANSHAHR Media Group

KETAB CORPORATION
since 1981

Printed in: Los Angeles, CA, U.S.A
Paper printed version of:
IRANSHAHR NEWS AGENCY
The first news agency for Iranian abroad
Published by:
KETAB CORPORATION
Founder:
BIJAN KHALILI
Senior Editor-in-Chief:
MEHDI AGHAZAMANI Ph.D

اشتراک شش ماه  130دالر و ساالنه  200دالر با
پست  FIRST CLASSدر خاک ایاالت متحده آمریکا
1419 westwood Blvd,
Los angeles, CA 90024
Te l : 8 1 8 9 0 8 0 8 0 8
fax:818 908 1457
w w w. 0 8 . n e t

4

نشریه خبری  ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و دوم -شماره  -  77آدینه    28جوالی  2017

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:77 - JUL,28 , 2017

درکانون خبر:

قوانین حمایت از تجارت پاک در کالیفرنیا تصویب شد

جری براون فرماندار کالیفرنیا قوانین سه جانبهای را به تصویب رساند که بر
اساس آن تجارت آزاد در این ایالت تقویت و روند مقابله با گرمایش زمین بر
خالف آنچه دولت فدرال اعالم کرده ،تقویت خواهد شد.
بر اساس این خبر و طبق بیل شماره  ،398کمپانیهای مستقر در کالیفرنیا موظف
هستند تا در صورت استفاده ازگازهای گلخانهای و هرگونه مشتقات وابسته به آن
مجوز ایالتی دریافت کنند.
جری براون در این راستا گفته است « ما اینجاییم تا در پاالیش جهان کربنیزه شده
امروز سهمی داشته باشیم».
گفتنی است برنامه مذکور ادامه طرحی است که آرنولد شوارتزنگر فرماندار اسبق
کالیفرنیا پیشتر در سال  2006مبنا نهاده بود.
شوارتزنگر خود نیز روز سه شنبه حمایت همه جانبهاش را از جری براون و

تداوم این طرح در قالبی جامعتر ابراز کرد.

اداره پلیس لسآنجلس به دلیل آنچه سو رفتار و برخورد نامناسب با یک نوجوان
خوانده شده مورد بازخواست و تحقیقات ویژه قرار گرفت.
بنا بر این خبر که در تاریخ سه شنبه  25جوالی منتشر شد ،اداره پلیس به دنبال
این گزارش در صدد بر آمده تا منشا این جریان سازی و افراد خاطی احتمالی را
بیابد.
در همین راستا جیم مک دانل رئیس پلیس شریف لسآنجلس گفتهاست سریعتر
اقدام مناسب در راستای تعیین تکلیف اتهامات وارده صورت پذیرد.
وی تاکید کرد پلیس لسآنجلس میبایست استانداردهای اخالقی را رعایت کند
چرا که شهروندان این شهر باید به این نهاد انتظامی بعنوان حافظان امنیت جان و
مال خود بنگرند و هر چه جز این شان و جایگاه این نیروی بالقوه نظارتی را زیر
سوال خواهد برد.

گفتنی است هنوز جزئیات مربوط به چگونگی برخورد نامناسب ماموران پلیس
لسآنجلس با نوجوان مذبور مشخص نشده است.

تصادفی مرگبار در منطقه فونتانا در شهر سن برناندینو به مرگ یک پسر بچه 2
ساله منجر شد.
این تصادف که در تاریخ سه شنبه  25جوالی اتفاق افتاد در پی بی احتیاطی یک
راننده و نادیده گرفتن کودک در پشت سر او رخ داده است.
بنا بر گزارش پلیس ،در یکی از خیابانهای فرعی مسکونی ،کودکی  2ساله
که به طور ناگهانی از خانواده خود که در نزدیکی بودهاند دور شده بود به کناره
خیابان روانه شده و توسط راننده خودرویی که در حال عقب گرد بوده زیر گرفته
میشود.
در همین حال پرستاری که در همان نزدیکی زندگی میکرد به صورت تصادفی
حادثه را رویت کرده و به یاری کودک شتافته است ،اما به گفته این پرستار عملیات
سی پی آر نیز موجب احیای قلب پسر بچه نشده و او جان باخته است.
پلیس در ادامه میافزاید خودوری ضارب یک دستگاه فورد سفید رنگ بوده که

متواری است و هویت او شناسایی نشده است.

باربارا سیناترا همسر فرانک سیناترا ستاره مشهور موسیقی کالسیک آمریکا در
سن  90سالگی در لسآنجلس درگذشت.
او در حالی دار فانی را وداع گفت که خانوادهاش از جمله پسر و عروس وی
در کنارش بودهاند.
باربارا در سالهای آخرین زندگی خود یک بنیاد حمایت از کودکان قربانی هر
گونه سو استفاده جسمی و جنسی را پایهگذاری کرده بود و به صورت فعال در
زمینه حقوق کودکان مشغولیت داشت.
از طریق بنیاد باربارا سیناترا  20هزار دالر به کودکان قربانی سواستفاده جنسی
کمک هزینه تعلق گرفته است.
باربارا که خود در برکلی به دنیا آمده بود در کودکی به همراه خانواده خود به

شهر الگونا بیچ کوچ کرده بود و از زمان جوانی و قبل از آشنایی با ستاره پر فروغ
هنر موسیقی فرانک سیناترا ،عالقه وافری به کمک به کودکان ونیازمندان داشت.

تحقیق از پلیس برای برخورد با مناسب با یک نوجوان

تصادف مرگبار در فونتانا

همسرفرانکسیناترادرگذشت

آزاد سازی پشه در حومه فرزنو

بیست میلیون پشه در داخل و اطراف شهر فرزنو آزاد میشوند.
این خبر ظاهرا واکنش خوشی در بر ندارد اما آزاد سازی این پشه ها به کنترل و
کاهش خطر ابتالی شهروندان به ویروس زیکا و بیماریهای پشههای ناقل از این
دست کمک خواهد کرد.
این پشه ها اغلب از جنس نر هستند و با جنس ماده تخم گذاری مورد نظر و
نیاز را انجام میدهند  .در این پروسه تخمها از بین نخواهند رفت اما پشههای
ماده نابود میشوند.
بر اساس این گزارش ،عملیات مورد نظر هیچ آسیبی به انسان نمیزند چرا که
آن دسته از پشههای خطر ساز که نیش ناقل بیماری حمل میکنند از جنس ماده گفتنی است یک میلیون پشه نر هر هفته برای انجام سرویس  20هفته آزاد
هستند و در این جریان از بین میروند.
میشوند.

سرقت از دو فروشگاه زنجیرهای در انسینو

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

گزارشها حاکی است سوپرمارکت زنجیرهای گلسونز و داروخانه والگرین در
ونتورا بلوارد شهر انسینو در تاریخ  26جوالی مورد سرقت واقع شدهاند.
پلیس میگوید در تالش است تا هر گونه ارتباط بین این دو مکان و احتماال
سارقین یکسان را کشف کند.
بنا بر این خبر ،نخستین تماس مبنی بر گزارش حادثه حوالی ساعت  2:30بامداد
صورت گرفت که از نیمه باز ماندن یکی از دربهای کوچک ورودی در مغازه
گلسونز خبر میداد.
این در حالی است که ساعاتی بعد گزارشی مشابه از سرقت در وال گرینز نیز
به پلیس ارائه شد.
به گفته پلیس بخش وسیعی از داروهای بدون نسخه در کانترهای او تی سی به
سرقت رفتهاند.
در همین حال هنوز لیست مشخصی از اجناس به سرقت رفته در فروشگاه
گلسونز در دست نیست.

جسد زن ژاپنی در پارک جنگلی کینگز کنیون پیدا شد

جسد یک زن  32ساله دونده ژاپنی که در پارکهای جنگلی کینگز کنیون پیدا
شده بود در تاریخ  26جوالی احراز هویت گردید.
ریکا موریتا زن دونده ی جوان ژاپنی عالقه مند بود تا در کنیگز کنیون و غار
نزدیک رودخانه به ورزش و پیاده رویهای طوالنی بپردازد.
به گفته مقامات پارک او آخرین بار هشتم ماه جوالی رویت شد و از آن به بعد
هیچ کس او را ندید.
مطابق این خبر ،گروهی از کوهنوردان که مدتی بعد به این پارک جنگلی رفته
بودند پس از موفق شدن به صعود به قله  10هزار متری در قلب کینگز کنیون
جسد موریتا را جایی در ارتفاعات مذکور یافتهاند.
در گزارش خبری در مورد کالبد شناسی و علت مرگ موریاتا آمده که او بر اثر
یخ زدگی و احتماال گیر افتادن در منطقهای بیعبور جان خود را از دست داده
است .مقامات پارک توصیه کرده اند کوهنوردان هنگام عبور از گذرگاههای آبی

باید بسیار مراقب باشند زیرا بارش سریع برف در ارتفاعات بلند همچنان ادامه
دارد و موجب سختی عبور و ایجاد خطر جانی برای آنها خواهد شد.
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چشم امید پلیس لسآنجلس به کمکهای مالی دولت فدرال

اتحادیه پلیس لسآنجلس برای دریافت کمکهای مالی دولت فدرال اعالم کرد
که از آموزش بیشتر برای نیروهای پلیس در رویارویی با افرادی که بیماری روانی
دارد ،استقبال میکند و از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.
اتحادیه پلیس لسآنجلس یکی از دهها اداره پلیس شهرهای بزرگ است که
همانند نیویورک ،شیکاگو و سن حوزه از دولت فدرال درخواست کمک مالی
برای آموزش میکند که در این تمرینها ،ماموران پلیس ،همراه با کارشناسان و
روانشناسان به این تمرین مهم بپردازند ،این موضوع را نمایندگان اتحادیه پلیس
لسآنجلس در نشست خبری مشترک در نیویورک اعالم کردند.
امید اتحادیههای پلیس بر آن است دولت فدرال با اختصاص بودجه برای
استخدام نیروهای کارشناس روانشناسی آنان را در تمرین و آموزش بیشتر در این
شیوه ویژه یاری نمایند.
س لسآنجلس در زمینه برخورد با بیماران
در حال حاضر آموزش نیروهای پلی 

روانی یک کالس  15ساعته است و تا کنون  1350نفر این دوره را گذراندهاند.

کنشگران آزادی سقط جنین حامی نامزدی دکتر مای هان ترن

کنشگران آزادی سقط جنین در آمریکا از نامزدی دکتر مای هان ترن (Mai
 )Khanh Tranبرای مبارزات انتخاباتی کنگره برای جایگزینی نماینده کنگره
آمریکا اِد رویس که از فولرتن است ،پشتیبانی کردند.
مای ت ِ َرن که یک مهاجر ویتنامی است دوران کودکی را به کار در مزرعه توتفرنگی
گذرانده و در دوران کالج با کار به عنوان نظافتچی راه خود را برای پایان دوره
پزشکی کودکان هموار کرده است و میگوید من به عنوان یک متخصص میدانم
که تا چه اندازه بیمه درمانی جمهوریخواهان برای مردم مشکل آفرین است.
مای ت ِ َرن  52ساله که تا چند ماه پیش در فانتینولی زندگی میکرد میتوانست
رقیبی برای دینا روه راباکر باشد ولی با جا به جا شدن به یوربا لیندا ،میتواند در
سال  2018با اِد رویس رقابت کند.

تصویب الیحه زیست محیطی تازه در کالیفرنیا

در دو مجلس کالیفرنیا ،گسترش زمانی الیحهای در راستای تغییرات زیست
محیطی و گرمایش زمین با مشارکت انگشت شمار نمایندگان جمهوریخواه به
تصویب رسید.
در خانه نمایندگان الیحة  398که جری براون فرماندار کالیفرنیا پشتیبان اصلی
آن بود با رأی  55-21به تصویب رسید که برای تصویب آن  54رأی الزم بود
و همراهی  5نماینده جمهوریخواه این الیحه را که تصویب گسترش &CAP
 Tradeتا سال  2030خواهد بود را ،تضمین کرد .شگفت این که به این الیحه
 3نفر از دموکرات ها رأی منفی دادند.
در سنای کالیفرنیا نیزبرای تصویب الیحه نیاز به  27رأی بود  ،لیکن با غیبت یک
دموکرات ،یکی از جمهوریخواهان سنا به نام تام بری هیل از مدستو با رأی مثبت
خود ،الیحه را با  28-12به تصویب رساند که بیتردید امضای فرماندار کالیفرنیا
جدی براون بر این الیحه خواهد نشست.

دیدار با روسها به هانتینگتون بیچ رسید

اخیرا اعالم شد یکی از کسانی که دونالد ترامپ جونیور ،فرزند رئیس جمهور
آمریکا در سال  2016در پرونده دیدار با روسها با او مالقات داشته است یک
بازرگان  52ساله و میلیونر کالیفرنیایی از هانتینگتون بیچ است که زاده گرجستان
در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پیشین است.
َ
او که ایراکلی کاوالدزه نام دارد از فرزند میلیاردر معروف آذربایجانی تبار ا َرس
آقاالروف خواسته بود که در دیدار با ترامپ جونیور همراه شود .این میلیاردر
آذربایجانی که در مسکو اقامت دارد یکی از مقاطعه کاران و توسعهدهندگان و
مالکان بزرگ روسیه است که میخواست در همکاری با دانالد ترامپ یک هتل از
مجموعه هتلهای ترامپ را در مسکو بنیاد کند.
کاو الدزه ،که از سوی رابرت مولر دادستان ویژه رسیدگی به پرونده دخالت
روسیه در انتخابات آمریکا برای پرسش و پاسخ فراخوانده شده  ،گفته است تا

هنگام دیدار با فرزند ترامپ از موضوع خبر نداشته است.

مخالفت کمیته فرعی کنگره با فرمان رییس جمهور ترامپ

کمیته فرعی کنگره آمریکا با قطع بودجه سیستم هشدار دهنده سونامی از سوی
پرزیدنت ترامپ مخالفت کرد.
این کمیته فرعی کنگره که از هر دو حزب تشکیل شده از قطع بودجه  12میلیون
دالری پرزیدنت ترامپ ،پیشگیری و مخالفت خود را اعالم نمود .در صورت قطع
 12میلیون دالر بودجه برای ایستگاههای کف اقیانوس که بیشتر آن در اقیانوس آرام
قرار دارد ،در زمانی کوتاهتر از  2سال ،باطریهای این ایستگاههای کف اقیانوس
از کار میافتد و بیشترین خطر سونامی ایالت کالیفرنیای آمریکا و دیگر ایالتها را
در کرانههای اقیانوس آرام تهدید خواهد کرد .از  39ایستگاه هشداردهندگان تنها
 6ایستگاه در اقیانوس اطلس و  33ایستگاه در اقیانوس آرام هستند.
ایستگاههای هشداردهنده زیر اقیانوس در سال  1986از هونولونوی هاوایی که
در مرکز اقیانوس آرام قرار دارد آغاز شد و در سال  2004پس از سونامی در
اقیانوس هند که به کشته شدن  235000نفر منجر شد در زمان پریزیدنت جرج بوش تقویت شد.

کاندیدای جدید فولرتن در انتخابات پیش رو

گیل سیزنروز ( )GIL Cisnerosیکی از افراد نیروی دریایی آمریکا که اکنون
از نیکوکاران اجتماعی است وارد کارزار انتخاباتی علیه اِد رویس نماینده کنگره
آمریکا از حزب جمهوریخواه از شهر فولرتن شد تا با پیروزی بر او ،به نمایندگی
کنگره در منطقه  39دست یابد.
گیل سیزنِروز که تا سال  2008یک جمهوریخواه بوده ۴۶ ،ساله است و حزب
خود را عوض کرده و به دموکراتها پیوسته است .او که پس از جدا شدن از
نیروی دریایی به مدیریت حمل و نقل شرکت  Frito Layمیپرداخته در سال
 2010همراه با همسرش برنده جایزه التاری  266میلیون دالری شد و از آن پس
به عنوان یک نیکوکار به خدمات نیکوکارانه میپردازد.
اکنون او اعالم کرده است که با نقل مکان به شهر یوربالیندا قصد دارد در
انتخابات علیه اِد رویس بپردازد .ناگفته نماند که منطقه  39که اِد رویس از حزب جمهوریخواه نماینده آن است در انتخابات  ،2016به هیالری کلینتون رأی دادند.

یک ورزشکار تراجسیتی کاندیدای انتخابات سنا از کالیفرنیا

کیت لین ِجنِر ( )CaitLyn Jennerبرنده مدال طالی المپیک که اکنون یک
تراجنسیتی است و از بازیگران برنامه تلویزیونی کارداشیانهاست در گفتگو با
رادیو  َ 970AMدر نیویورک اعالم کرد که در انتخابات  2018برای دستیابی به
کرسی سنای کالیفرنیا با سناتور دایان فایل استاین به رقابت خواهد پرداخت .کیت
لین جنر که  67سال دارد و تمام عمر خود را در مالیبوی کالیفرنیا گذرانده است از
پشتیبانان دانالد ترامپ برای ریاست جمهوری بوده و به عنوان یک جمهوریخواه
در برابر دایان فاین استاین  84ساله ظاهر خواهد شد .او که در دوران ورزشی
خود به تام بروس جنر مدالهای طالی المپیک را برنده شده از سال  2015با
تغییر جنسیت ،یک فعال دگرباش جنسیتی است .کالیفرنیا پیشینه بلندی در انتخاب
چهرههای سینما و تلویزیون برای سیاست دارد ،رونالد ریگان ،آرنولد شوارزینگر،
کلینت ایست وود و سانی بونوو از معروف ترین آنها هستند.

خبرگزاری ایرانشهر

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
خرید ارزانتر -خرید مطمئنتر
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 28جوالیتا  3آگوست( 6تا  12مرداد)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  6مرداد 28/جوالی

 1329خورشيدى (  1950ميالدى)
زادروز شهيار قنبرى ،شاعر ،ترانهسرا ،آهنگساز،
نمايشنامهنويس ،مجرى تلويزيونى و راديويى،
فيلمساز ،آوازخوان ،روزنامهنگار ،برنامهساز راديو
و تلويزيون
آثار شهيار قنبرى در شركت كتاب موجود هستند
 1340خورشيدى (  1961ميالدى)
درگذشت صديقه دولت آبادى ،روزنامهنگار،
نويسنده و فمينيست
 1374خورشيدى (  1995ميالدى)
درگذشت اكبر محسنى ،نوازنده تار ،عود و
ويولون ،آهنگساز و سازنده « الههناز»
 1389خورشيدى (  2010ميالدى)
درگذشت بهمن محصص پيشكسوت نقاشى
و مجسمه سازى ايران در رم ايتاليا ودر سن
 79سالگى .بهمن محصص،هنرمند پيشكسوت
هنرهاى تجسمى ،از نخبگان هنرى معاصر ايران
بود .بهمن محصص متولد  9اسفند  1310در شهر
رشت بود.
وى از هنرمندانى است كه در جريان ملى شدن
صنعت نفت ايران در كشور زندگى میكرد.
محصص در  1333به اروپا سفر كرده و در ايتاليا
ساكن شد و در آكادمى هنر «رم» مدتي نزد «
فروچپو فراتزی « به آموختن هنر مشغول شد.
حاصل اين دوره از زندگى محصص چندين
نمايشگاه گروهى و انفرادى در داخل و خارج
ايتاليا و شركت در نمايشگاههايى چون بينال
(دوساالنه ) ونيز ،سائو پائولو و پاريس بود

شنبه  7مرداد 29/جوالی
 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
زادروز مسعود كيميايى ،كارگردان و فيلمنامه
نويس ايرانى
 1391خورشيدى (  2012ميالدى)
درگذشت ايرن زازيانس ،بازيگر سينماى ايران
بر اثر سرطان در سن  85سالگى درتهران .ايرن
در حدود  30فيلم سينمايى بازى كرد كه از بين
آنها میتوان به خداحافظ رفيق ،محلل ،بلوچ و
موسرخه اشاره كرد.

یکشنبه  8مرداد 30/جوالی
 1329خورشيدى (  1950ميالدى)
زادروز رضا جواليى ،نويسنده ،در تهران
 1358خورشيدى (  1979ميالدى)
زادروز محسن چاووشى ،خواننده ،آهنگساز،
ترانه سرا ،نوازنده و تنظيم كننده
 1380خورشيدى (  2001ميالدى)
درگذشت اميرحسين آريانپور ،نويسنده،
فرهنگنويس ،مترجم( .زاده  8اسفند)1303

 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
در سالهاى دور داشته است.
درگذشت مشكوك اكبر محمدى دانشجويى كه آثار شادروان محمد نورى در شركت كتاب
در جريان جنبش دانشجويى سال  1378دستگير موجود هستند
شد ،و بعد از  8روز اعتصاب غذا در زندان اوين
درگذشت.
شركت كتاب ،كتاب انديشه و تازيانه (خاطرات
اكبر محمدى از زندان) را به سفارش تلفنى خود
او كه با بيژن خليلى مدير شركت كتاب گفتگو
كرد و با همكارى خانم نسرين محمدى (خواهر
آن روانشاد) و با همكارى مراد معلم در سال
 2006در سالگرد درگذشت او منتشر كرد.
خانم نسرين محمدى اين كتاب را به زبان
انگليسى در اوائل سال  2013منتشر كرد كه در
سه شنبه  10مرداد 1/آگوست
شركت كتاب موجود است
 1307خورشیدی ( 1928میالدی)
زادروز ابراهیم قنبری مهر ،استاد ساخت و
مرمت ساز
 1319خورشیدی ( 1940میالدی)
زادروز محمود دولت آبادی ،قصه نویس ،متولد
شهرستان سبزوار .آثار او به این شرح هستند:
الیههای بیابانی ،کارنامه سپنج (نمایشنامه)،
سفر ،آوسنه بابا سبحان ،گاوارهبان ،جای خالی
سلوچ ،عقیل -عقیل ،از خم چنبر ،کلیدر ،روزگار
 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
سپری شده مردم سالخورده ،اتوبوس ،سلوک،
درگذشت نامى پتگر ،نقاش معروف ايرانى و آن مادیان سرخ یال ،طریق بسمل شدن ،زوالِ
فرزندعلى اصغر پتگر ،نقاش و استاد نقاشى بر اثر کلنل (نوشتهشده در سالهای ابتدایی دهه ۱۹۸۰
سكته قلبى در آتليه شخصى خود .وى متولد سال میالدی -به زبان فارسی منتشر نشده است)،
 1324در شهر نوشهربود.
تنگنا ،باشبیرو ،ققنوس ،ناگریزی و گزینش
 1390خورشيدى (  2011ميالدى)
هنرمند ،موقعیت کلی هنر و ادبیات کنونی ،دیدار
درگذشت مهدى سيدحسينى ،وى روزنامه نگار بلوچ ،ما نیز مردمی هستیم ،هجرت سلیمان ،مرد،
مجله جوانان و روزنامه اطالعات بود و چند آهوی بخت من گزل ،روز و شب یوسف ،آن
سالى نيز با مجله جوانان لوس آنجلس همكارى مادیان سرخیال ،ته شب ،رد ،گفت و گزار سپنج،
مى كرد .وى به دنبال يك بيمارى طوالنى نون نوشتن من و آن ِدیگران
دربيمارستانى در شهر لوس آنجلس كاليفرنيا شماری از آثار محمود دولت آبادی در شرکت
درگذشت
کتاب موجودند
 1323خورشیدی ( 1944میالدی)
زادروز محمد سریر ،آهنگساز ،و شاگرد حشمت
دوشنبه  9مرداد 31/جوالی
سنجری
 1330خورشیدی ( 1951میالدی)
 1288خورشيدى (  1909ميالدى)
شيخ فضل اهلل نورى ،به جرم مخالفت و زادروز محمود نیكبخت ،منتقد و پژوهشگر
كارشكنى در انقالب مشروطيت ،در ميدان «  1341خورشیدی ( 1962میالدی)
زادروز مسعود لواسانی روزنامه نگار
توپخانه « تهران اعدام شد
 1372خورشیدی ( 1993میالدی)
 1381خورشيدى (  2002ميالدى)
درگذشت مصطفى رحيمى ،حقوقدان ،پژوهشگر درگذشت پرویز خطیبی ،روزنامهنگار ،طنزپرداز،
برنامهساز رادیو وتلویزیون ،و نمایشنامهنویس
و مترجم
شرکت کتاب کاملترین نسخه خاطرات او
 1389خورشيدى (  2010ميالدى)
درگذشت محمد نورى خواننده پيشكسوت را با عنوان «خاطراتی از هنرمندان» منتشر کرده
به دليل بيمارى و وخامت وضعيت جسمانى است.
دربيمارستانى در تهران .اين خواننده پيشكسوت
متولد  1308و
چهارشنبه  11مرداد 2/آگوست
فارغالتحصيل از هنرستان تئاتر ،زبان و ادبيات  1305خورشیدی ( 1926میالدی)
انگليسى از دانشگاه تهران ومبانى تئاتر از دانشكده زادروز محمد زهری ،شاعر
علوم اجتماعى بود .او بيش از  300قطعه آوازى  1385خورشیدی ( 2006میالدی)
اجرا كرده است وبا ترانه « گل مريم چشماتو درگذشت هوشنگ شهابی ،شاعر ،آهنگساز،
واکن منو نگاه کن «  « ،شکوفه در شکوفه « « ،ترانهسرا و مترجم و همسر خانم مهین شهابی،
چراغی در افق « « ،در ماه ماندگار» و « وطن» ....به هنرمند پیشكسوت تئاتر و سینما در لندن.
خوبی او را ميشناسيم و تنها خواننده ايرانى است
است
كه كار ترجمه و داستان نويسى هم داشته
پنجشنبه  12مرداد 3/آگوست
و به گفته خودش در نگين،سخن ،تكاپو ،آدينه 1285 ،خورشیدی ( 1906میالدی)
دنياى سخن ،سپيد و سياه ترجمه و حرفهايى صدورفرمان مشروطیت در ایران ،توسط
داشته است كه مطرح كرده است و ترجمه هاى مظفرالدین شاه پنجمین شاه قاجار

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر:احمدخاتمی،عضوهیاترئیسهمجلسخبرگان
رهبری و امام جمعه موقت تهران ،خواهان مدال دادن
به کسانی شده که در سال  ۱۳۶۷به فرمان روحاهلل
خمینی هزاران نفر از زندانیان سیاسی را اعدام کردند.
او گفته است« :برخورد با اینها و کندن کلک منافقین
(مجاهدین) ،از عملیاتهای صالح امام راحل بود و باید
به همه آنها که فرمان امام را اجرا کردند ،مدال داد».
آقا اصن اگه این احمد آقای خاتمی حرف نزنه ،همه
فکر میکنن الل بدنیا اومده .اینکه ادبیات (!) سخنرانیهاش
مثه التای چاله میدون میمونه و کال آدم بیادبیه بخوره تو
سرش .اینم که آقای عضو هیات رئیسه خبرگان و شورای
نگهبان قانون اساسی (!) و کوفت و زهرمار هنوز نمیدونه
واژه عملیات خودش جمع هستش و های جمع نمیخواد
هم بیخیال .فقط یکی پیدا بشه به شهروند ایرانشهر بگه
این احمد آقا چجوری سالها شاگرد و پیرو آیتاهلل منتظری
بوده و بعدش صد و هشتاد درجه تغییر موضع داده و االن
میخواد ادای کمیته المپیک رو در بیاره و برای جنایت علیه
بشریت پیشنهاد مدال بده .البته یه نکته هم مهمه ،این آقا با
این سخنرانی که کرده ،همه چیز رو گردن خمینی انداخته
و دوستای جنایتکارش مثه ابراهیم رییسی رو وظیفهشناس
و در خدمت ولیفقیه معرفی کرده.

بعد از این پیشنهاد ارزنده احمد خاتمی برای دادن مدال
به عوامل اعدامهای دهه شصت ،شهروند ایرانشهر هم
لیستی از افراد مستحق دریافت مدال و نشان و حتی جام
قهرمانی تهیه کرده که قراره به مجمع عمومی سازمان ملل
متحد بفرسته و تقاضای جایزه برای اونها بکنه .فهرست
این قهرمانان جنایتکار به شرح زیر می-باشد:
• چنگیزخان مغول :مدال طال بخاطر قتل عام مردم آسیا
• آتیال :مدال نقره بخاطر قتل عام مردم آسیا و اروپا
• تیمور لنگ :مدال برنز بدلیل قتل عام مردم ایران
• نرون :دیپلم افتخار بخاطر آتش زدن رم و قتل عام مردم
خودش در امپراتوری روم
• اسکندر مقدونی :جام بلورین بدلیل آتش زدن تخت
جمشید و قتل عام مردم پارس
• آدولف آیشمن :جام برنز برای جنایاتش علیه مردم یهود
و مدیریت کورههای آدمسوزی
• ژوزف استالین :جام نقره بخاطر جنایات وحشتناک در
طول حکومتش در شوروی سابق
• آدولف هیتلر :جام زرین بخاطر جنایت علیه بشریت در براش جایزهای درخور منزلت و شخصیت برجستهاش در
زمان جنگ جهانی دوم
نظر بگیره ،چون عالوه بر همه موارد باال ،دروغگوترین و
• صدام حسین :نشان افتخار برای آدمکشی و به راه شارالتانترین فرد تاریخ ایران هم بوده.
انداختن جنگ در خاورمیانه
پ.ن :لیست کامل جنایتکاران تاریخ که مستحق دریافت
• روحاهلل خمینی :این یکی رو شهروند ایرانشهر نمیتونه جایزه هستند ،برای سازمان ملل متحد ارسال شده است.
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بازخوانی اسناد تازه منتشر شده  CIAبه قلم محمد امینی -قسمت سوم:

گزارش «قیام ملی ۲۸مرداد» از زبان سازمان دهندگانش

ادامه از شماره قبل:
ناگفته پیدا است که در این تلگرافها ،نشانی از این
که نیروهای میدانی سیا ،کودتا را شکست خورده و
پایان یافته ارزیابی کرده باشند ،نمیبینیم .گواه دیگری
در هماهنگی میان پایگاه سیا در تهران با ستاد آن
سازمان در پیرامون واشنگتن ،دو تلگراف است.
تلگراف نخست که به خامه روزولت است ،در میانه
روز  ۲٦مرداد به وقت تهران به ستاد سیا رسیده و
دیگری در بامداد  ۲٧مرداد به وقت تهران از ستاد سیا
برای سفیر در بغداد و روزولت در تهران فرستاده شده
است.
در تلگراف نخست ،روزولت پس از اشاره به ناکامی
کودتای نخست ،مژده میدهد که زمینه مناسبی برای
براندازی مصدق همچنان موجود است .او به پیامد
پخش فرمان نخست وزیری زاهدی در میان مردم
و بزرگان کشور اشاره میکند و گزارش میدهد که
ارتش با شاه است و «روحانیان بسیار سرخوردهاند و
آمادگی دست زدن به هرکاری رابرای نجات شاه و
اسالم دارند».
در تلگراف دوم ،به سفیر در بغداد گزارش میشود که
سیاستهای او را در تماس با شاه ،وزارت امورخارجه
روشن خواهد کرد و تا هنگامی که شاه در بغداد است،
هرگونه تماس با شاه از راه «بِری» خواهد بود .در
بخش دوم این تلگراف ،برای نخستین بار دودلیهای
وزارت امور خارجه در پیگیری سفارشهای روزولت
آشکار میشود .در این تلگراف که از سوی دفتر برنامه
ریزی سیا فراهم شده ،به آگاهی سفیر و نیز روزولت
میرسانند که وزارت امورخارجه ،از این که شاه پیامی
برای افسران بفرستد و آنها به شورش فراخواند،
بیمناک است زیرا چنین کاری هرآینه پیروزمندانه
نباشد ،میتواند سرنوشت هولناکی را برای سیاست
آمریکا در ایران درپی داشته باشد.
« ...از این رو ،وزارت [امورخارجه] احساس میکند
که در نبود دادههایی رضایت بخشتر از آن چه از
گزارش روزولت برداشت میشود ،مبنی بر این که
یک امکان واقعی و معتبر برای یک کارزار قاطعانه در
ایران در چشم انداز باشد ،این وزارت خانه دوست دار
درگیرشدن ناشیانه در یک برنامه بی هدف نیست...
وزارت به آگاهی صدای آمریکا و بخش رسانه ای
خود نیز رسانده و به آنها دستورداده که واژه هایی
مانند کودتا ،توطئه و از این دست را به کار نبرند...
اگرهم کودتایی درکاربوده ،کودتای مصدق است و نه
زاهدی».
پروژه کودتا که از ماهها پیش برنامه ریزی شده بود،
در نیمه شب میان  ۲۴و  ۲۵مرداد با ناکامی روبه رو

شد .انبوهی از گزارشها میان پایگاه سیا در تهران و
ستاد در پیرامون واشنگتن و نیز تلگرافها میان وزارت
امورخارجه و سفیر در بغداد ،همگی گواه براین اند
که در روزهای  ۲۵و  ۲٦مرداد که شاه در بغداد به
سر میبرد ،سازمان دهندگان میدانی کودتا در تهران
و گردانندگان سیا ،برای بازگرداندن پروژه کودتا و
براندازی مصدق میکوشیدند .حلقه ضعیف در این
کارزار ،شخص مح ّمدرضاشاه پهلوی بود که نوشتن
فرمانها را نیز پس از یک ماه واپس کشیدن و دودلی
و بیم و هراس ،با اکراه و ترس پذیرفت و هم از این
رو به رامسر رفت و دستور داد هواپیمایش بنزین گیری
کامل شود.
در آن دو روزی که او در بغداد به سر میبرد ،هم
سفیر ایاالت متّحده در بغداد و هم روزولت از تهران
کوشیدند تا او پیامی را از رادیو در پشتیبانی از زاهدی
بخواند و افسران را به همراهی با او برانگیزد .شاه
نه تنها خواهان بازگشت به ایران نبود ،زیربار ماندن
در بغداد هم نمیرفت و در  ۲٧مرداد راهی ُرم شد.
نخستین تلگراف ستاد سیا به پایگاه آن سازمان در ُرم
و به سفیر ایاالت متّحده آمریکا در آن کشور ،یکی از
آخرین کوششهای ناکام سیا برای واداشتن شاه در
صدور متنی در پشتیبانی از زاهدی و برکناری مصدق
بود .متن چنین بیانیّه ای راهم سازمان سیا نوشته بود.
شاه از بیم این که مصدق در نخست وزیری بماند
و او به دلیل برانگیختن ارتشیان به نافرمانی از او،
درآمدش را از زمین های سلطنتی از دست بدهد،
زیربار هیچ یک از این درخواستها نمی رفت .تا پیش
از براندازی مصدق ،جز آن چه شاه در شب  ۲٦مرداد،
آن هم با هیبتی درمانده و باخته و از رمق افتاده به سفیر
ایاالت متّحد آمریکا در بغداد گفته بود ،نشانی نمی توان
یافت که شاه به دیگران هم گفته باشد که هم او است
که برپایه برداشت رایزنان سیا از قانون اساسی ایران،
بر فرمان برکناری مصدق و فرمان برگماری زاهدی
دستینه نهاده است .آخرین تیرترکش سیا ،گسیل آلن
دالس به رم و دیدار با شاه در هتل اکسلسیوربود که
پیشتر به آن اشاره کردم .آن هم برای بازداشتن شاه از
کناره گیری از پادشاهی.
«شاه پاسی پس از نیم روز به ُرم رسید ( به تلگراف
شماره  97بغداد و  374تهران به وزارت امور خارجه
بنگرید [این تلگرافها در دست نیستند]) .اسوشیتد
پرس گزارشی از یک مصاحبه انحصاری را به سفارت
داد :در پاسخ به این پرسش که دیدگاهش درباره
برکناری از پادشاهی که وزیرامورخارجه ایران [فاطمی]
خواستار آن است ،چیست ،گفت« :من درحال حاضر
از پادشاهی کناره نخواهم گرفت» .از او پرسیده شد

که آیا فرار کرده؟ او گفت« :این حقیقت ندارد ،من از
کشورم فرار نکرده ام» .پرسیده شد که آیا به کشورش
بازخواهدگشت؟ پاسخ داد «شاید ،هرچند نه در آینده
نزدیک» .شاه افزود که او و ملکه هنوز تصمیم نگرفته
اند ،هرچند در ُرم نخواهند ماند ،شاید درجای دیگری
در ایتالیا بمانند زیرا «این سفر چیزی جز تعطیالت
نیست» .از او پرسیده شد که آیا هیچ دیدگاهی درباره
سیاست های مصدق دارید و او گفت« :من اینک
نمیتوانم به این پرسش پاسخ بگویم ،هرچند در
روزهای آینده بیانیّه ای بیرون خواهم داد».
سفرشاه به ُرم برای کسانی که میکوشیدند او را
در بغداد نگه دارند ،غافلگیرانه بود .کرمیت روزولت
خواهان بازگشت او به ایران بود و نمایندگان دولتهای
بریتانیا و ایاالت متّحد آمریکا میکوشیدند تا دست کم
او را در بغداد نگه دارند .هم از این رو است که خانم
کِلِر لوس ،سفیرآمریکا در ایتالیا ،در همان تلگراف باال
یادآور میشود که:
«وزارت خارجه بریتانیا سفارت را آگاه کرده که از
آمدن شاه به ُرم شرمنده است .نخستین آگاهی [درباره
سفر شاه] از راه تلگراف شاه در بامداد امروز به ما
[وزارت خارجه بریتانیا] رسید که درخواست رزرو
هتل کرده بود و سپس آگاه شدیم که کنسول ایتالیا در
بغداد به او روادید داده است».
ادامه در شماره آینده

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

حسین فردوست؛ سی سال پس از مرگ

ادامه از شماره گذشته:
از  ۲۶دی ماه  ۱۳۵۷که شاه ایران سفر بیبازگشت
خود را آغاز کرد ،همه امور مملکت ،عامدانه و بدون
تعیین تکلیف ،به حال خود رها شد .بنا به بعضی روایات
هرچند او درحضور بختیار ،اُمرای ارتش را به اطاعت از
نخستوزیر خوانده بود ،اما پس از اینکه بختیار جلسه را
ترک کرد ،پادشاه دستور داده بود که در نبودش ،همگی
از ارتشبد فردوست اطاعت کنند .یکی از ُم َروجین این
روایت ،دکتر منوچهر رزمآرا وزیر بهداری کابینه بختیار
است که سالهاست در پاریس زندگی میکند.
به گمان نگارنده هدف اصلی ایشان از این رفتار دوگانه،
القای حس ترس و بالتکلیفی به دولت و ملت در فقدان
پادشاه بودهاست .انگار که بخواهد به همه بفهماند که
بدون حضور او ،سررشته امور از کف همه به در خواهد
رفت و هرج و مرج همه جا را فرا خواهد گرفت.
ت ـ به گواهی خاطراتشـ تصمیم گرفت که
فردوس 
از آن پس در مشکالت جاری و برنامههای آینده ،تنها
به تشخیص خودش عمل کند .پس از خروج شاه هیچ
تغییری در برنامه روزانهاش نداد ،صبحها مانند سابق
به «بازرسی شاهنشاهی» و بعد ازظهرها به «دفتر ویژه
اطالعات» میرفت و شب را در باشگاه ایران جوان به
بازی بریج میگذراند .طی این مدت به بیشتر همبازیها
و مراجعیناش توصیه میکرد که کشور را ترک کنند.
اینکه آیا از سازمانهای جاسوسی بیگانه خط میگرفت
یا نه ،مشخص نیست ،اما معروف است که در طی آن
سی وهفت روز ،از انقالب و خمینی همدالنه سخن
میگفته است .در تمام سی و هفت روز دولت بختیار،
تنها یک بار برای چند دقیقه او را دید که حرف مهمی هم
میان آنها رد و بدل نشد .به نظر میرسد که نخستوزیر
نو رسیده ،این ارتشبد آرام ریزنقش را خیلی جدی
نگرفته بود.
عصر روز  ۲۱بهمن  ،۱۳۵۷ارتشبد قرهباغی ریس ستاد
ارتش ،محرمانه با مهندس بازرگان و دکتر سحابی دیدار
میکند .بازرگان از قرهباغی تقاضا میکند که در جدال
میان خمینی و بختیار ،ارتش بیطرف بماند .قرهباغی از
همان محل مالقات با فردوست تماس میگیرد و از او
نظر میخواهد تا صبح  ۲۲بهمن کمیسیون َسران ارتش
را برای تصمیمگیری در مورد موضع ارتش ،تشکیل
دهد .فردوست ،قرهباغی را به تشکیل کمیسیون ترغیب
میکند .صبح  ۲۲بهمن ،سران ارتش از ساعت هفت
و نیم صبح در ستاد ارتش دور هم جمع میشوند و
بحث میکنند .تا ساعت ده که فردوست با لباس
شخصی وارد جلسه میشود ،هیچ توافقی حاصل نشده
است .فردوست اداره جلسه را به دست میگیرد و با
تفسیری خالف واقع که بعدها خودِ فردوست به این
موضوع اعتراف میکند ،تنها وظیفه ارتش را پاسداری از
تمامیت ارضی و مرزهای کشور اعالم میکند .با توجه
به ارشدیت او ،دوستی پنجاه و چند ساله او با شاه ،نفوذ

و شناخت او بر اکثر اُمرای ارتش و با عنایت به اینکه او
دکترای حقوق داشت ،ظرف چند دقیقه َجو جلسه به نفع
اعالم بیطرفی ارتش تغییر میکند.
وقتی سپهبد طباطبایی از فردوست میپرسد که در
صورت بازگشت شاهنشاه ،تکلیف کسانی که اعالمیه
بیطرفی ارتش را امضا کردهاند چه میشود؟ او پاسخ
میدهد که مسؤولیت این کار را میپذیرد و جواب شاه
را خواهد داد .اعالمیه تنظیم میشود و فردوست نخستین
کسی است که آن را امضا میکند .پس از امضای باقی
ا ُ َمرای حاضر ،دستور میدهد که اعالمیه را به رادیو ارسال
کنند تا به عنوان خبر فوقالعاده خوانده شود .این چنین
میشود که بدون مقاومت ارتش ،انقالبیون مراکز حساس
را تصرف میکنند و نظام سلطنتی سقوط میکند.
آنچه مسلم است ،فردوست در روزهای  ۲۳و ۲۴
بهمن با بازرگان و سرلشکر َق َرنی در تماس بوده و حتی
به دیدار َق َرنی رفته و به او در مواردی مشورت داده
است.
***
از  ۲۲بهمن  ۱۳۵۷تا  ۱۲آبان  ،۱۳۶۲ارتشبد حسین
فردوست آزادانه در تهران زندگی کرد بدون اینکه به
جایی احضار یا دستگیر شود .در طی این مدت،
اعدامهای انقالبی ،درگیریهای مسلحانه داخلی و جنگ
تحمیلی ،آنچنان َدرک ایرانیان از زیست اجتماعی را
عوض کرد که انگار میان این پنج سال ،یک قرن فاصله
افتاده بود.
***
جاسوسها را میتوان از نظر شخصیت به گروههای
مختلفیطبقهبندیکرد.یکجاسوسمیتواندروشنفکر،
مزدور ،مؤمن به یک ایدئولوژی معین و حتی با معیارهای
مشخصی ،وطنپرست باشد .بسته به اینکه به کدام یک

از این گروهها تعلق داشته باشد ،زندگی یک جاسوس
سربَر ،سودجویانه ،حقیرانه و حتی پوچ
میتواند حوصله َ
و بیمعنی باشد .جاسوسهای حرفهای ،به مرور زمان
با تاریکترین وجوه و زوایای ذهن و روان بشر آشنا
میشوند .این آشنایی معموال با خود ،افسردگی و بیزاری
از انسانها را به دنبال میآورد .حال اگر شخص جاسوس،
فردی با هوش باالتر از حد معمول باشد و در محیط و
طبقهای متفاوت از انسانهای معمولی رشد کرده و در
کارش به باالترین مقام ممکن رسیده باشد ،این افسردگی
و بیزاری او را به جایی میرساند که در آخرین مرحله
زندگی ،احتماال همه چیز برایش بی تفاوت میشود .در
این حالت ،او برای هر دستگاه و قدرتی که حاکم باشد،
کار میکند تا روزگارش را سپری کند« .ارتشبد بازنشسته
حسین فردوست»ـ عنوانی که در مصاحبههای تلویزیونی
پس از انقالبش با آن معرفی میشدـ دقیقا مصداق بارز
چنین فردی بود.
بنا به روایت رسمی نهادهای اطالعاتی جمهوری
بخش نهم جلد اول ِ
ِ
کتاب ظهور
اسالمی که در مقدمهی
و سقوط سلطنت پهلوی ذیل عنوا ِن «بازجوییهای ارتشبد
فردوست» آمده است ،فردوست هیچگاه با نهادهای
اطالعاتی برآمده از انقالب همکاری نکرده و حکومت
انقالبی نیز هیچ مسؤولیتی را به او واگذار نکرده بود .بنا
به این روایت ،او برای نجات از دستگیری و به امید حفظ
آزادی خود پس از انقالب ،از خالء ناشی از ناهماهنگی
ارگانهای اطالعاتی استفاده کرده و به شایعاتی که از ناحیه
ضدانقالب درباره همکاری او با جمهوری اسالمی ،تولید
میشد ،دامن زده بود تا از این راه برای خود حاشیه امنی
درست کند .اعترافات منتشر شده در بخش آخر کتاب
«ظهور و سقوط…» هم مؤیّد این ادعاست.
ادامه در شماره آینده

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
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تمبرهندیهمیشهترشاست

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

بر گرفته از مقاله به قلم
 Kean Shumدر نشريه
Granta
مردم روهینگیا نسلها است که یک چیز را
خوب میدانند :تمبرهندی همیشه ترش است...
باال بروی و پایین آیی ،سیاستمداران بیایند و
بروند ،تحریمها شروع شود و پایان یابد ،دریاها
آرام باشند یا دستخوش امواج سهمگین ،زمین به
آسمان آید و آسمان به زمین ،واقعیت همین است:
تمبرهندی همیشه ترش است...
مردم روهینگیا ،مسلمانانی هندوآریایی هستند که
در ایالت راخین در غرب برمه زندگی میکنند .در
این جهان تنیده در ظلم و کشتار و کثافت ،آنها
بدبختترین در میان بدبختهایند...این واقعیت
را سازمان ملل متحد هم تایید میکند :هیچ گروه
اقلیتی در جهان به اندازه آنها بیحقوق و تحت
ظلم نیست ،آنها نسلها است حتا روی کاغذ
رسمیت و وجود ندارند.نسلها است حتا یک
برگه کاغذ بهعنوان شناسنامه ندارند ،چه رسد به
اوراق هویت دیگری مثل گذرنامه ...آنها نسلها
است حق رفتوآمد در کشور را ندارند و تنها در
محدوده تنگ و کوچکی از ایالت راخین میتوانند
جم بخورند .آنها حق تحصیل در مدارس برمه را
ندارند و تنها در مدرسههای اندکی که برای آنها
درنظر گرفته شده ،کامال ایزوله و دور از سایر
اجتماع میتوانند چهار کالس درس بخوانند...
قاچاق انسان در خشنترین شکل خود در حوالی
این منطقه ،پرسودترین تجارت است .قاچاقیان
صدها نفر از مردم را تنگ هم میچپانند ،پسربچه
یا دختربچههایی را در خیابان میربایند و بهزور در
کشتیهای مرگ میاندازند (که بعد از خانوادهاش
بابت رهایی او اخاذی کنند) ،روزی یک کاسه برنج
و یک لیوان آب بیشتر به پناهجویان نمیدهند ،وقتی
کشتی باالخره لبالب از گوشت درهمفشرده آدمیزاد
شد ،کشتی به سمت تایلند یا مالزی راه میافتد.
قاچاقیان هر روز چندنفر از پناهجویان مفلوک را
زیر شالق چرمی میگیرند تا درس ادبی باشد که
کسی خیال سوال و «زباندرازی» به سرش نزند ،در
جنگلهای سر راه روزها و گاه ماهها منتظر میمانند
تا وضعیت برای عبور غیرقانونی مناسب شود و در
اینمدت ،قاچاقیان به زنان و دختران تجاوز میکنند.
هر کشتی تا به مقصد برسد ،دستکم چندنفری به
ضرب گلوله قاچاقیان انسان کشته شدند .گاه که
اوضاع کنترل مرزی سختتر میشود ،کاپیتان و
خدمه کشتیهای مرگ ،شیک سوار قایق شده و
کشتی لبالب از مردم بیچاره را وسط آبها رها
میکنند .جناب تونی آبوت ،نخستوزیر پیشین
استرالیا که روزی خانوادهاش خود مسافر کشتی

بودند که غیرقانونی وارد استرالیا شد در جواب
سوال خبرنگاران که استرالیا حاضر است کاری
برای پناهجو مفلوک روهنگیا کند سرد و کوتاه
میگوید:نه ،نه ،نه
باز هر روز مردم بیشتری بقچه محقری زیربغل
میزنند ،دار و ندار را دو دستی تقدیم قاچاقیان
میکنند تا مسافر این کشتیهای مرگ شوند .هنوز
تنها کورسوی امید ،همین است؛ شاید باالخره
در مالزی یا تایلند کاری پیدا شد( ،اگر اصال
مقامات آنها را راه بدهند) ،امیدی داشت که بعد
چندینسال یک برگ جواز کار گرفت...گذرنامه
هم که خیال و خواب خوش دوری است محال...
خوشبختترین اهالی روهینگیا ،آنهایی هستند
که خود را به حاشیه حیدرآباد هند رساندند .دولت
هند دستکم به آنها ویزای کار طوالنیمدت
میدهد و آنها توانستند در حاشیه شهر ،یک
بیغوله و خرابهای با خانههای حلبی دستوپا کنند
که اجتماع اقلیتشان دورهم زندگی کنند و به
گویش محلیشان باهم صحبت کنند.
کین شام ،مقام مسئول کمیساریای عالی امور
پناهندگان در سازمان ملل برای واحد کنترل
«رفتوآمدهای مختلط» در آسیای جنوبشرقی
است .او چندین سال است شبوروز کارش،
دنبال کردن ،دیدار ،مصاحبه ،تالش برای انعکاس
صدای مردمان بیچاره روهینگیا است .خانواده
کین ،خود روزی یک اقلیت تحت ظلم و سرکوب
بود ...از آن معدود چینیهای بیچاره در هنگکنگ
و اندونزی تحتاستعمار بودند که کشته میشدند،
سرکوب میشدند ،اوراق هویتی درست نداشتند
...اما بههرحال هلند استعمارگر آن روزگار به
مادربزرگ و مادر او برگه هویتی نصفه و نیمهای
داد ،بعد توانستند از استرالیا ویزایی بگیرند و
به آنجا روند و مستقر شوند و کین در استرالیا
بزرگ شود ،مدرسه رود ،راهی هاروارد شود ،یک
«شهروند جهان»شود.
کین گاهی دلش میخواست به پیرترهای
روهینگیا دلداری و امید دهد که «اوضاع همینجور
نمیماند» ،قصه پردرد و رنج خانواده اقلیت
خود را تعریف کند که بهکندی و بعد چندنسل
دردبدری و ظلم و سرکوب ،باالخره پایان خوشی
داشت ،باالخره جرعهای امنیت و اوراق هویتی
درست نصیبشان شد و «ساختن» چیزی که
میدانی دیگر هرآن زیر چکمه نظامیان دولت
سرکوبگر ،له و نابود نمیشود...میخواست
بگوید شهردار داکار ،شهری که محل سرکوب

سام خسروی فرد  -روزنامهنگار:
سازندگان برنامه دیدهبان در بیبیسی فارسی مدعی
هستند که به مسائل و دیدگاههای مخاطبان میپردازند .آیا
دیدهبان از دستاندرکاران برنامه صفحه دو سوال خواهد
کرد که چرا خانم دلشاد امامی که هیچ سابقه مشخصی
در زمینه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی از ایشان در
دسترس نیست را به این برنامه دعوت کردهاند؟
***
در برنامه صفحه دو ( ۲۷تیرماه ۱۸/جوالی) که به
تحریم آمریکا علیه سپاه پاسداران اختصاص داشت،
خانم دلشاد امامی به عنوان فعال سیاسی-اجتماعی
ضمن حمایت همه جانبه از فعالیتهای سپاه پاسداران،
این عمل آمریکا را دارای عوارض منفی بر جامعه ایران
توصیف کردند.
سوال مشخص از بیبیسی فارسی این است:
-۱با عنایت به بندهای  3.4.7و  4.4.29از دستورالعمل
بیبیسی ،خانم امامی بر چه اساسی به این برنامه دعوت
شدند؟
 -۲فعالیت سیاسی و اجتماعی ایشان که سبب شده در
مورد تحری م علیه سپاه پاسداران به برنامه دعوت شوند
چیست؟
 -۳بر اساس کدام پژوهش و تحقیق معتبر علمی،
ایشان مدعی شدند که تحریم سپاه ،بر زندگی مردم عادی
اثر میگذارد؟ (بند  3.4.12دستور العمل به ضرورت نام
بردن از منابع اشاره کرده است).
پس از گذشت یک هفته و با توجه به واکنشهای
گسترده عمومی نسبت به پست قبلی در همین ارتباط و
انتشار متعدد آن در فیسبوک و وبسایتهای مختلف
به جاست که برنامه دیدهبان از سازندگان برنامه صفحه
دو سوالهای فوق را مطرح کند تا از این رهگذر
مخاطبان دریابند که آیا آنان به دنبال چهرهسازی بودهاند
و آگاهانه از دستورالعمل بیبیسی تخطی کردهاند؟ یا

فقط خطایی انسانی صورت گرفته که یک نفر بدون
ت مستند ،به عنوان فعال سیاسی و اجتماعی
داشتن فعالی 
در بیبیسی فارسی معرفی شده است.
***
برنامه صفحه دو ،در ارتباط با تحریمهای آمریکا علیه
سپاه با دو نفر گفتوگو کرده است :مجید محمدی و
دلشاد امامی.
مجید محمدی فرد شناخته شدهای است .مصاحبهها،
مقالههای و نوشتههایش نیز در دسترس است .اما خانم
دلشاد امامی کیست؟ بیبیسی او را به عنوان فعال
سیاسی-اجتماعی معرفی میکند .صرف نظر از این که
سخنان او در راستای تایید فعالیت سپاه است و عراق را
باتالقی برای آمریکا میداند (همان توصیفی که سالها
پیش رفسنجانی نیز به کار برد) ،سوال جدی این است
که فعالیت سیاسی و اجتماعی قابل استناد ایشان دقیقا
ی او را در این دو زمینه فعال
چه بوده است که بیبیس 
معرفیمیکند؟
***
این مهمان جدید بیبیسی در مقالهای که در دفاع از
باز شدن سفارت ایران در کانادا نوشته چنین معرفی شده
است« :دلشاد امامی فارغالتحصیل رشت ه فیزیوتراپی از
دانشگاه شهید بهشتی است .وی هماکنون در تورنتو

همهجانبه چینیهای اقلیت بود ،باالخره کسی
شد از آن اقلیت سرکوبشده ...آنگ سانسوکی
باالخره از حصر آزاد شد و میتوان کمی امیدوار
بود که وضعیت مردم روهینگیا بهبودی یابد...
کین دلش میخواست اینها را به مردمان
روهینگیا و بهخصوص پیرترها بگوید که در
سرکوب و ظلم و محرومیت بهدنیا آمدند،
بزرگ شدند ،آواره شدند و میمیرند ...اما هشتم
نوامبر گذشته اخبار انتخابات آمریکا را روی
آیفون خود در بیغوله اهالی روهینگیا در حاشیه
حیدرآباد دنبال میکرد ،با حیرت و درد ...آنسوتر
مردمان بنگالدش بعد چندین تظاهرات بزرگ و
خشونتآمیز ،شهردار چینیاالصل داکار را از کار
بیکار و دادگاهی کردند ...هیچ اتهام فساد و ظلم و
تبعیضی متوجه شهردار نبود...تنها دلیل تظاهرات،
رک و پوستکننده و بیتعارف ،نژادپرستی در
مهوعترین شکل بود :چرا باید یک چینیاالصل
شهردار شهری در مسلمان نشین باشد؟ ما مردم
نمیخواهیم اصلونسب شهردار به چین برسد...
***
آنگ سانسوکی و دولت تازه و ارتش بهجای
«حل مساله روهنگیا» فوج فوج نظامی را باز به
محل سکونت اهالی روهینگیا میفرستند ،نظامیان
بی حرف و توضیح میگیرند و میکشند و له
میکنند و باز حمامی از خون راه میاندازند و
میروند ...هفتادوچهارهزار نفر از مردمان بیچاره
روهینگیا باز بقچه محقری زیربغل میزنند و
در نزدیکی مرز بنگالدش وحشتزده در کمپ
موقت پناهندگی به انتظار مینشینند ...ترزا می
تعارف را کنار میگذارد و رک میگوید اگر خیال
کردید «شهروند جهاناید» یا میشود بود ،بدانید
که «شهروند هیچکجا» نیستید ...مردم آمریکا به
«دیوار» و نفرت و خارجیستیزی رای میدهند...
کین شام جلوی زبانش را میگیرد تا مزخرفات
بوروکراتیک امیدبخش بیخود را بلغور نکند ،در
پس کلهاش شکسپیر رژه میرود که چهار قرن
پیش از رفتار «بهدور از انسانیت بدوی» آدمیزاد
درقبال پناهجوی دربدر وحشتزده بود ...چهار
قرن بعد در سال  ۲۰۱۷رفتار آدمیزاد درقبال
پناهجوی دربدر هیچ فرقی نکرده و همان «بهدور
از انسانیت بدوی» است و واقعیت ،ضربالمثل
تلخ مردمان روهینگیا است و بس« :تمبرهندی
همیشه ترش است».
 ...باال بروی و پایین بیای...تمبرهندی الجرم
همیشه ترش است...

پروژهچهرهسازیبیبیسی؟!

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

در این حرفه مشغول به کار است و همینطور ،در کنار
فعالیتهای اجتماعی ،در دانشگاه یورک ،تحصیالت
خود را در رشت ه نویسندگی حرفهای دنبال میکند».
در این معرفی کوتاه منظور از فعالیتهای اجتماعی
روشن نیست .شاید منظور فعالیتهای دو سال اخیر
در کنگره ایرانیان کانادا باشد که با حاشیه و بحثهای
مفصلی نیز همراه بود .به جز این مورد ،جستوجوی
انیترنتی و پرسوجو از دو فعال سیاسی ساکن تورنتو و
سه روزنامهنگار هیچ کمکی به شناخت بیشتر فعالیتهای
سیاسی و اجتماعی خانم امامی نکرد.
***
این که نظرات خانم امامی ،کپی ِبرابر ِ اصلِ حرفهای
علی علیزاده است و خارج از ایران اسالمی به دفاع
تمام عیار از سپاه پاسداران و حکومت والیی میپردازد
و فضای سیاسی ایران را سالم میداند ،البته موضوع
این نوشته کوتاه نیست .موضوع در واقع طرح یک
پرسش است از رسانهای چون بیبیسی که چرا یک
دانشآموخته رشته فیزیوتراپی و شاغل در این رشته را
به عنوان فعال سیاسی -اجتماعی به مخاطبان معرفی
میکند؟
️آیا بیبیسی فارسی تصمیم دارد علی علیزاده دیگری
را به مخاطبان عرضه کند؟
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روی میز تحریریه:

آدم های خوب ،آدم های خوبتر

دکتر مهدی آقازمانی  -جامعه شناس:

شاید مهمترین شاخصه قابل مطالعه در جوامع مهاجر
نشین (مانند جامعه ایرانیان مقیم آمریکا) الگو تناسب
اجتماعی تطبیقی بین آن جامعه و جامعه مادر باشد.
الگویی که به صورتی ملموس خوبیها ،بدیها،
هدفگذاریها و انسجام اجتماعی جامعه مادر را در
شرایط منطبق با الگوی اجتماعی حاکم در کشور میزبان
برای هر پژوهشگری به روشنی نمایان میکند.
از این روست که جامعه شناسان برای دستیابی به
الگویهای مدل در ایران آینده ،بی شک نیاز مند مطالعه
جامعه مهاجر ایرانی در سایر نقاط جهان هستند.
***
در هر خانوادهای هم فرزند خوب هست هم فرزند
خوبتر .من شک ندارم اگر از پدر و مادر یک فرد خطا
کار هم که بپرسیم ،آنها فرزند خود را دوست دارند ،او
را به خاطر اشتباهش سرزنش میکنند و یا به اندازه
خطایی که از او سر زده است مورد تنبیه قرار میدهند
اما مهر قلبی خود را از او دریغ نمیکنند .به همین دلیل
است که فرزند خطا کار برای والدینش خوب است و
فرزندی که خطایی از او سر نمیزند خوبتر.
جامعه درست به سان یک خانواده است با این تفاوت
که نقشها و مسئولیتهای ما در قبال دیگر افراد جامعه
دائما در حال تغییر است و طبیعی است که هر یک از ما
در مرحلهای نقش فرو دست را به عهده میگیریم و در
مرحلهای دیگر نقش فرا دست را بازی میکنیم .حتی
در بسیاری از مواقع این مراحل حالت موازی دارند و
یا در امتداد یکدیگر قرار میگیرند.
برای مثال شما جوانی هستید که در همین جامعه
مهاجر امریکایی برای انجام یکی از مراحل مربوط به
اقامت خود به وکیل مهاجرت مراجعه میکنید ،پس در
قبال وکیل شما نقش فرودست را دارید .در حالی که در
همان دفتر وکیل ،دوستی به شما تلفن میکند و از شما
آدرس محلی را میپرسد که پیش از این در آن محل
بودهاید و شما پاسخ میگویید ،در این مرحله شما نقش
فرا دست را نسبت به پرسنده سوال دارید .پس درک

این مسئله حائز اهمیت است که روابط متقابل اجتماعی
از همین فراز و فرود ها در مناسبات تشکیل شده و در
قبال میزان توانایی و سطح ارتباط اجتماعی افراد در
حال فراز و فرود است.
از سوی دیگر بیشک حفظ هویت مشترک که
از شاخصههای حفظ جامعه اقلیت است ،نیازمند
همگرایی و تبادل بیشتر در انطباق جایگاهها و مناسبات
اجتماعی ناشی از فراز و فرود روابط اجتماعی افراد
داخل یک گروه است.
به جبر زمان و فرهنگ ،عزیزان ایرانی که در داخل
وطن مالوف به عنوان اقلیت در سالیان معاصر زیستهاند
(همانند هموطنان زرتشتی ،کلیمی ،بهایی ،مسیحی و
حتی برخی اقلیتهای قومی) این موضوع را به درستی
فرا گرفتهاند که تنها مسیر بقای جامعه اقلیت از راه
همبستگی فکری و اتکا به داشتههای مشترک ،پیش
میرود .در حالی که بسیاری از ایرانیان که در داخل
ایران جزء عموم مردم طبقهبندی میشدند ،طبیعی
است که چنین تجربه تاریخی مهمی را در وطن کسب
نکردهاند و در این سوی دنیا  -به هر دلیلی و هر
روشی که اقامت گزیده اند -شاید برای نخستین بار با
موضوعی مواجه شدهاند که تا پیش از این امری طبیعی
در زندگی اقلیتها در ایران محسوب میشده است.
این بیتجربگی در بسیاری از مواقع منشا گرفتاریهایی
برای برخی هموطنانمان در جامعه ما ایرانیان مقیم
خارج از ایران میشود که ضربه اجتماعی ناشی از این
گرفتاریها حتی بیش از خود این عزیزان اساس جامعه
اقلیت ایرانی ساکن در منطقهای از خارج از ایران را
تحت تاثیر قرار می دهد .به گونه ای که مرز بندیهای
به وجود آمده ناشی از این تضادها موجب دلخوری و
یا حتی تنشهایی میان جامعه مهاجر میگردد.

اگر همچنان به نخستین فراز این نوشتار برگردیم که
جامعه را نمونه بسط یافتهای از خانواده میداند ،باید
قبول کنیم که حتی بدترین افراد جامعه هم باز عضوی
از این خانواده هستند که شاید مهمترین عنصر بقایش
در تقسیم اعضا به خوب و خوبتر به جای خوب و
بد است.
شاید برخی از هموطنانمان به دالیل گوناگون ،راه را
از بی راه تشخیص نداده باشند ،شاید برخی به دالیل
مادی ،فرهنگی ،اعتقادی و یا حتی مذهبی به اصولی
پایبند باشند که مورد پسند ما نیست ،شاید در میان این
جامعه کسانی پیدا شوند که زبان تند و تیزشان در نقد
حتی بی انصافانه موجب رنجش خاطر فرد یا گروهی
را فراهم آورد.
باید دانست که این افراد را نباید اعضای بد جامعه
محسوب کرد .بلکه باید آنها را خوب دانست و به
آنها یاری رساند تا به مانند دیگر کوشندگان و فعاالن
جامعه که در پناه رفتار آگاهانه و با در نظر داشتن جمیع
شرایط حیات در جامعهای مانند جامعه ایرانیان مقیم
آمریکا آن هم در مقطعی از زمان که دو کشور در قطع
ارتباط کامل فرهنگی و سیاسی قرار دارند ،تبدیل به
افراد خوبتر جامعه شوند.
مهم این است که درک کنیم در جابجایی ایرانیان از
کشوری که قرنها در سایه سیاه استبداد زیسته است
به سرزمینی که مهد آزادی بیان و دموکراسی نام دارد
بیشک چالشهای فرهنگی و اعتقادی بسیاری پدید
میآید که تنها با درک آگاهانه از شرایط موجود است
که هر عضو جامعه میتواند خود را با آنها همگون
کرده و شایسته عضوی خوبتر برای این جامعه باشد.
عضوی که در انسجام جامعه اقلیت تاثیر بهینه دارد ،نه
تاثیر مخرب.

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.

-6از توابع نور در مازندران  -مكار  -ابزار دست بنا
افقي:
 -7چه وقت  -آقا  -همه  -از حروف الفبا
 -1سردار نامي ايراني  -همراه كره در صبحانه
 -2واحد سطح  -ماركي بر خودرو  -اسب خالدار  -8 -تولد  -پوست كن  -جوان  -عدد منفي
 -9زمان بيپايان  -از رودهاي مهم ايران  -نژاد  -مخفف
ترش و شيرين
 -3كشور عجايب  -پرش عصبي  -گيتي  -منقار كوتاه مكيدن
 -10پرنده پابلند  -قاصد  -نوميد
 -4رهايي از خطر  -نااميد  -به وجود آوردن
 -11نوبت كاري  -پسر مازندراني  -شهر خروس جنگي
 -5كام  -اثر چربي  -محكم كردن
 -12از انواع خط  -كاال  -پسوند شباهت
 -6سر انگشتان  -از ماههاي ميالدي  -گل بتونه
 -13پايتخت ايتاليا  -سردسير  -همراه پشتك
 -7درياي عرب  -سالمه  -صداي بلند
 -8نااميدي  -واحد پول ايتاليا  -سازمان اطالعاتي  -14ارتفاع و درازي  -خد  -نيمه گرم
 -15سردار مقدوني  -معشوقه هيتلر که با وی خودکشی
آمريكايي  -آب دهان
کرد
 -9جمع مرهم  -حصير  -زينت رو
 -10مخفف اگر  -شناخته نشده  -مدلي از تويوتا
 -11امتحان  -لنگ پا بریده  -پناهگاه
حل جدول شماره گذشته
 -12جنون مردمآزاري  -اثر جين اوستين  -موال
 -13كجاست  -غالف شمشير  -پيمانه  -دوستي و محبت
 -14جاسوس  -روانگر  -اثر پاتريك وايت  -چهره و
صورت
 -15زبان كوچك  -اثر آرتور ميلر
عمودی:
 -1ارشاد كردن  -مخترع ماشين حساب
 -2اكسيد سرب  -سخن چين  -كنج و گوشه
 -3خدمتكار پير  -برتر از ديگران  -خواست عرب
 -4باب روز  -افترا  -تجربه
 -5مرگ  -شقايق  -باد خنك
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در دنیای دانش و هنر:

آیا می دانید دشوارترین شغل جهان کدام است؟

دهانه آتشفشان  Ijenدر اندونزی با گدازههای آبیرنگ
برای یک بیننده معمولی ،جلوهای از زیبایی طبیعت است.
اما برای دهها کارگری که در آنجا به دنبال جمعآوری
کریستالهای گوگرد هستند ،محل کاری خطرناک و
کشنده به شمار میرود.

 ۷۰کارگر این معدن جان خود را به همین دالیل از دست
دادهاند .متوسط عمر کارگران این معدن  ۵۰سال است.

را به درون لولههایی هدایت میکنند که تا درون معدن
کشیده شدهاند و در آنجا گاز را خنک میکنند .گاز سولفور
طی این فرایند به شکل کریستالهای زردرنگ درمیآیند.
کلوخههای گوگرد در کناری روی هم انباشته میشوند تا
پس از آن توسط کارگران حمل شوند.
آتشفشان  Ijenدر شرق جاوه واقع در اندونزی یکی از
معادن مهم گوگرد (سولفور) به شمار میرود .دهانه این
آتشفشان که در ارتفاع  ۲۶۰۰متری قرار دارد ،دریاچهای با
عمق  ۲۰۰متر از اسیدهای گوگردی را در خود جای داده
که از آن گاز متصاعد میشود.

گازهای سولفور که حرارت آنان به  ۲۰۰درجه
سانتیگراد میرسند ،گدازههای آبیرنگی تولید میکنند که
برای بیننده معمولی تماشایی و خیرهکننده است .اما برای
کارگران وضعیت فرق میکند .این کارگر معدن در ساعات
اولیه صبح مشغول تماشای این گدازههای آبیرنگ است،
پیش از آنکه کار اصلی آغاز شود.

این کارگری که در تصویر میبینید حدود  ۸۰کیلوگرم
کریستال گوگرد را در سبدش جای داده است .او باید
مسیر سخت و پرکلوخ  ۴کیلومتری را به سمت پایین
طی کند .تنها چیزی که از او محافظت میکند ،چکمههای
پالستیکی معمولی است که به پا دارد .یک قدم اشتباه
میتواند به قیمت جان او تمام شود.

این کریستال زردرنگ پرارزش در کارخانهها برای
بیرنگ کردن شکر یا تولید کبریت یا کود استفاده میشود.
تا سده  ۱۹میالدی در ایتالیا ،نیوزلند و شیلی هم به همین
طریق کریستال گوگرد تولید میشد .به دلیل فوران
آتشفشانها و سپس شکلگیری روشهای مدرن رفته
رفته این سبک کنار گذاشته شد.

بیش از یکصد کارگر مرد روزانه برای حدودا  ۷تا ۸
یورو مسیر دهانه آتشفشان تا پایین را طی میکنند .این
روش بسیار کم هزینهتر از وارد کردن گوگرد از خارج از
کشور تمام میشود و  ۷یورو نیز دستمزدی است که در
اندونزی برای گذران زندگی کفایت میکند .مردم اندونزی
به واسطه سختی کار به کارگران معادن گوگرد به دیده
احترام مینگرند؛ دلیلی مضاعف برای تحمل مشقتها و
ادامه این کار طاقتفرسا و مرگبار.

کارگران این معدن به واسطه تنفس گاز گوگرد و فرو
دادن آن در ریههایشان به طور مرتب بیهوش میشوند.
آنها پس از چند ماه کار کردن در این معدن حس بویایی
و چشاییشان را از دست میدهند .در  ۴۰سال گذشته
گاز سمی گوگرد به شدت به ریهها و پوست آسیب
میرساند .این کارگران بدون هیچ پوشش ویژهای ،در
لباسهایی معمولی در حالی که این گاز مرگبار را تنفس
میکنند ،مشغول به کار میشوند .شاید برای همین هم به
این کار لقب «دشوارترین شغل جهان» را دادهاند.
این کارگران گاز سولفور متصاعد شده از شکاف زمین

با این حال ایجن سیمای زیبایی دارد و تورهای متنوعی
در این منطقه به توریستها ارائه میشوند .این تورها
مسافران تور اندونزی را به دیدن کشتزارهای قهوه عربیکا
و آتشفشانها میبرند .در آنجا گردشگران میتوانند
شعلههای آبی ناشی از سولفور را دیده و از طبیعت بکر و
دست نخورده محیط لذت ببرند.
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موزه هنرهای معاصر تهران :یادگار
 4میلیارد دالری شهبانو فرح برای ایران

دو نویسنده استرالیایی در حال تکمیل کتابی هستند که میکوشد
بخشی از تاریخ هنر معاصر ایران و تالشهای آخرین ملکه این
ش آن در ایران را
کشور برای مدرن سازی ساختار هنر و آموز 
مستندکند.
داستان عشق دیرین شهبانو به آثار هنری ،موزه هنرهای معاصر و
آثار پنهان شده در آن موضوع این کتاب است که میراندا دارلینگ،
نویسنده استرالیایی ،و وایوال رایکل بولوت ،مشاور هنری ساکن
لندن ،در حال نگارش آن هستند .ناشر بریتانیایی کتاب مذکور که
از بیان نام آن پرهیز کرده میگوید« :این کتاب دویست صفحهای
شامل یکصد تصویر است و در ماه سپتامبر منتشر میشود».
میراندا دارلینگ ،نویسنده استرالیایی باور دارد میگوید جرقه
نگارش این کتاب از زمانی در ذهن او زده شده استکه درباره سفر
شاه و ملکه ایران به اسرالیا مطالبی را خوانده است .محمدرضا شاه
پهلوی و شهبانو فرح در سال  ۱۹۷۴برای یک سفر رسمی هشت
روزه به استرالیا رفتند .یک سال قبل ،بین شهبانو فرح و موزه ملی
استرالیا در کانبرا رقابتی سخت بر سر خرید «بلو پولز» یکی از آثار
معروف جکسون پوالک ،نقاش معروف آمریکایی ،در جریان بود.
در نهایت آن اثر نصیب استرالیا شد.
بعد شهبانو فرح به سراغ خرید «نقاشی دیواری روی زمینه قرمز
هندی» ،دیگر اثر پوالک ،رفت و با خرید آثاری از پیکاسو ،گوگن،
جیاکومتی ،وارهول ،راتکو و دیگران بنای بزرگترین کلکسیون آثار
مدرنیست ها و هنر معاصر خارج از اروپا و آمریکای شمالی را

گذاشت.
یک سال قبل از انقالب پنجاه و هفت در آبان  ۱۳۵۶پروژه بزرگ
شهبانوی ایران« ،موزه هنرهای معاصر تهران» افتتاح شد .موزهای که
نماد بین المللی تالشهای فرهنگی ملکه در تکمیل روند حرکت
شاه به سوی مدرنیسم بود.
نویسندگان کتاب میگویند« :فرح پهلوی مروج حقوق زنان،
برنامههای سوادآموزی ،کتابخانه های سیار و بنیانگذار یک
جشنوارهسینماییبود».
پس از انقالب ،کلکسیون هنری شهبانو به زیرزمین موزه نو ساز
انتقال پیدا کرد و به ندرت در معرض دید عموم قرار گرفت.
آخرین بار حدود دوازده سال پیش تنها شمارمعدودی از آثار موزه
هنرهای معاصر از جمله کارهای پوالک از زیرزمین بیرون آورده
شد که برخی مدعی شدند این تابلوها کپی بودهاند و مسئوالن موزه
از نمایش آثار اصل خودداری کردهاند با اینکه مسئوالن فرهنگی
جمهوری اسالمی به این اعتراضات واکنشی نشان ندادند.
در آخرین تحول مربوط نیز مقامات جمهوری اسالمی با
امانت دادن شصت نقاشی از کلکسیون موزه هنرهای معاصر به
آلمان در ماههای گذشته ،مخالفت کردند که باز به شایعاتی در
خصوص تاراج این گنجینه نفیس را در اذهان مردم دامن زد.
برخی کارشناسان آثار هنری میگویند در صورت وجود کلیه آثار
خریداری شده توسط شهبانو فرح پهلوی ارزش این مجموعه
امروزه بالغ بر  4میلیارد دالر تخمین زده میشود.
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