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!!!...

صفحه 7
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رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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با اشاره به بازرسی پلیس آلمان از خانههای مشکوک به جاسوسی برای ایران

در صفحات دیگر:

داستان «افسانه» را به صورت
پاورقی در صفحه  5بخوانید
هشداربرایافزایشمرگومیر
از فلو(سرماخوردگی)

درخواست از :FBIجاسوسان
حکومت ایران در آمریکا را بگیرید

کشیش جوان به جرم آزار
جنسیبازداشتشد
جزییات بیشتر از مادر و پدر
زندانبان
دادستانیکللسآنجلسبه
جنگشریفدپارتمانرفت

گروهی از فعاالن سیاسی ایرانی مقیم
ایاالت متحده آمریکا ،با تهیه نامهای
خطاب به ( FBIپلیس فدرال ایاالت
عبور درد سر ساز از مرز
متحده) ،خواهان برخورد با کسانی
شدهاند که در این نامه «جاسوسان» و
مکزیکبراییکدانشجو
«کارچاقکنان» جمهوری اسالمی ،در
ایاالت متحده آمریکا ،خوانده شدهاند.
امضا کنندگان این نامه که نسخهای از
تولید دو جنگ افزار هستهای
ترجمه فارسی آن در اختیار خبرگزاری
جدید در دستور کار آمریکا
ایرانشهر گذاشته شده است ،با اشاره
به عملیات ضد جاسوسی پلیس
آلمان علیه وابستگان رژیم ایران در
آیا ترامپ به وعده های خود
آن کشور ،خواهان برخورد مشابه
 FBIبا کسانی شدهاند که به گفته
عمل کرده است؟
آنها به صورت آشکارا برای منافع
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید رژیم اسالمی در ایاالت متحده فعالیت

میکنند و مشخصا احتمال داد و ستد
اطالعاتی ،مالی و همیاریهای اجرایی
با حکومت ایران را دارند.
در بخشی از این نامه آمده است:
«دولت ایاالت متحده تحریمهای
گستردهای را علیه ارگانها ،افراد و
عوامل نقض حقوق بشر و برنامه
تسلیحاتی جمهوری اسالمی برقرار
کرده است ،رییس جمهوری ایاالت
متحده مشخصا از مردم معترض ایرانی
در خیابانهای ایران پشتیبانی نموده
است و دستگاههای اطالعاتی آمریکا
از نقش مخرب جمهوری اسالمی چه
به صورت شبه نظامی در خاورمیانه و
چه به صورت سایبری در داخل خاک
سرزمیناصلی،علیهمنافعایاالتمتحده

آمریکا گزارش دادهاند ،با این حال
گروهی از وابستگان حکومت اسالمی
ایران ،در دانشگاهها ،دستگاههای دولتی
بنیادهای ظاهرا خیرانه و موسسات ایده
پردازی آمریکا مشخصا و مستقیما در
حال چانهزنی برای مالیان و تبادل پیدا
و پنهان اطالعات با دولت اسالمی در
تهرانهستند».
این فعاالن سیاسی در نامه خود به
پلیس فدرال ایاالت متحده که نسخهای
از آن نیز برای کاخ سفید ارسال شده
است ،گفتهاند« :زمان آن رسیده است
که سیاست آمریکا در حرف و عمل
در قبال رژیم اسالمی یکسان شود و
جاسوسان آنها در ایاالت متحده مورد
بازخواستقرارگیرند».

دکترجهانگیرآموزگاردرگذشت

دکتر جهانگیر آموزگار وزیر اقتصاد و دارایی کابینه
علی امینی در پیش از انقالب و از بانیان سامانه رو
به رشد اقتصاد ایران در آن دوره ،سحرگاه 17ژانویه
 2018و در سن  98سالگی در آمریکا دیده از جهان
فرو بست.
شادروان جهانگیر آموزگار ،فرزند بزرگ حبیباهلل
آموزگار و برادر بزرگتر جمشید آموزگار بود .وی
تحصیالت دبیرستانی خود را در تهران انجام داد و
در دانشگاه تهران اقتصاد خواند .پس از مدتی کار
در شهرداری تهران و وزارت دارایی ،به آمریکا رفت
و در دانشگاه کالیفرنیا ،لسآنجلس( )UCLAفوق
لیسانس و دکترای اقتصاد گرفت و مدتی نیز در همان
دانشگاه به تدریس پرداخت.
در سال  ۱۳۳۵به ایران بازگشت و در  ۱۳۴۰در
کابینه دکتر علی امینی به وزارت دارایی منصوب شد.
در این دوره سامانه بانکداری مدرن ایران را طرح
انداخت و خدمات شایانی به جذب سرمایههای بین
المللی برای رونق اقتصاد نوپای ایران کرد.
شادروان آموزگار پس از فراغت از وزارت دارایی بود که حتی احتمال ریاست بر این صندوق را داشت .هنر معاصر ایران را در نگارخانه هنر فریر مؤسسه
آن به آمریکا بازگشت و عضو هیأت اجرایی صندوق شادروان آموزگار و همسرش النور در سال  ۲۰۱۱اسمیتسونین بنیان نهادند که امروزه میزبان بسیاری از
بینالمللی پول شد و از معدود شخصیتهای ایرانی میالدی نیز با اهدای مبلغ قابل توجهی ،صندوق هنرمندان داخل ایران و ایرانیان خارج از ایران 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:

عملیات ضد جاسوسی در آلمان :دهها ایرانی در مظان اتهام
دادستانی فدرال آلمان رسما اعالم کرد که بامداد روز سهشنبه 16 ،ژانویه ، 2018
چندین محل کار و زندگی متعلق به گروهی از ایرانیان «مظنون به جاسوسی» را بازرسی
کرده است .دولت آلمان اخیرا از اطالعاتی درباره جاسوسی سازمان یافته جمهوری
اسالمی در خاک آلمان پرده برداشته است.
دادستانی آلمان میگوید این بازرسیها در چند محل در گوشه و کنار کشور آلمان
انجام گرفته است .با این حال ،به دالیل امنیتی محل آنها را افشا نکرده است .پیشتر،
مجله فوکوس چاپ آلمان گزارش داده بود که این بازرسیها در شهر برلین و همین
طور در ایاالت باد ن وورتمبرگ ،باواریا و راین وستفالیا انجام شده است.
به گفته دادستانی آلمان ،هنوز کسی در این ارتباط دستگیر نشدهاست .با این حال ظن
دست زدن به «اقدام جاسوسی» در این محلها ،دلیل بازرسی از آنها بوده و به برخی
اتباع ایرانی تبار در خصوص عدم خروج از محدوده قانونی هشدار داده شده است.
در همین حال ،خبرگزاری آلمان از گزارشهایی میگوید مبنی بر این که مظنونین،
«اعضای سپاه قدس» سپاه پاسداران جمهوری اسالمی هستند و اهدافی فراتر از اقدامات
جاسوسی در برنامههای آنها بوده است .اقداماتی که اگرچه آلمانیها از آن یاد نکرده
اند اما با توجه به وظیفه سپاه قدس ،میتواند طراحی اقدامات تروریستی و خرابکارانه
بوده باشد.

در همین زمینه سخنگوی دادستانی آلمان به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته« :به اعتقاد
ما مظنونین به خواسته یک واحد اطالعاتی مرتبط با ایران از افراد و نهادهایی در
کشور آلمان جاسوسی میکردند ».این اظهار نظر تایید کننده اخباری است که پیشتر در
خصوص جاسوسی از اتباع و شهروندان اسرائیلی ساکن آلمان ،توسط نیروهای مزدور
جمهوری اسالمی در آلمان منتشر شده بود.

فهرست تحریمشدگان از سوی ایاالت متحده در ماه ژانویه 2018
وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه  12ژانویه
به دلیل انتشار کتاب آتش و خشم درباره پرزیدنت ترامپ :
 2018لیستی از  14فرد حقیقی و حقوقی را منتشر
کرد که به جرم فعالیت های ناقض حقوق بشر،
مشارکت در سرکوب مردم ایران و نقض آزادیهای
روزنامهنگار و تفسیرگر تلویزیون و نویسنده کتاب آتش و خشم که موضوع اولیه آنان و همچنین تالش برای نقض تحریم های
آن علیه دونالد ترامپ و افشاگری درباره سیاستهای کاخ سفید میباشد.
ایاالت متحده علیه برنامههای موشکی و تسلیحاتی
رژیم ایران ،در فهرست تحریم قرار گرفته اند.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
فهرست كامل تحريم شدگان بوسيله وزارت خزانه
داري امريكا:
-١صادق املي الريجاني  -رييس قوه قضاييه
-٢زندان رجايي شهر كرج و رييس آن  -غالمرضا
ضيايي
-٣بخش نيروهاي جنگي الكترونيكي و سايبري
سپاه پاسداران
-٤مركز ملي فضاي مجازي و شوراي عالي فضاي
مجازي  -در حال حاضر ابوالحسن فيروز آبادي
رياست آنها را بر عهده دارد.
-٥شركت مخابرات موج سبز كه در كشور مالزي -٦شركت پشتيباني و بازسازي هليكوپتر( بالگرد)  -9شركت پـردازان سيستم نـماد آرمـان ( پسنـا)
 -10شركت چيني Bochuang Ceramic,
ايران و هم چنين شركت صنايع هواپيمايي ايران
فعاليت مي كند و رييس آن مرتضي رضوي
در خصوص شرکت موج سبز پیشتر علیرضا -٧شي يوها  Shi Yuhuaبازرگان شهروند چين .Inc
جاللی در ایاالت متحده بازداشت شده است و نیز كمونيست براي فروش لوازم الكترونيك به صنايع شایان ذکر است اقاي  Zhu Yuequnاز مسئولين
شركت  Bochuangاست که فعالیت اقتصادی
یک متهم دیگر به نام نگار قدس کنی در استرالیا در الكترونيك شيراز
بازداشت است که ایاالت متحده خواهان استداد وی -٨مجموعه اي از افراد و موسسات و صنايع مستقر مشکوکی با رژیم اسالمی در ایران را هدایت میکند.
در جمهوري اسالمي ايران و چين كمونيست شامل:
برای رسیدگی به اتهامات وارده است.

مایکل ولف
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در کانون خبر:

هشدار وزارت خارجه امریکا به شهروندان درباره سفر به ایران

وزارت خارجه ایاالت متحده در تازه ترین دستورالعمل برای شهروندان آمریکایی،
ضمن قرار دادن مجدد نام ایران در میان کشورهای پر خطر ،از آمریکاییها خواسته از
سفر به ایران خودداری کنند.
در دستورالعمل جدیدی وزارت خارجه کهاخیرا صادر شد ،نام ایران در میان ده کشور
به عنوان «مناطق جنگی» و دسته چهارم در نظر گرفته شدهاست .دیگر کشورها عالوه
بر ایران در این فهرست ،عراق ،سوریه ،یمن ،افغانستان ،لیبی ،آفریقای مرکزی ،مالی،
سومالی ،سودان جنوبی و کره شمالی هستند.
ایاالت متحده از زمان گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی در تهران در سال ،۱۳۵۸
روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد و هر چند در چهار دهه اخیر روابط و
مذاکرات محدودی از جمله پرونده هستهای بوده ،اما هرگز به روابط دیپلماتیک عادی
منتهی نشده است.
آمریکا پیشتر ایران را در دسته سوم قرار میداد که از شهروندان آمریکایی میخواست
درباره سفر به این کشورها تجدیدنظر کنند .از زمان بازداشت شهروندان آمریکایی تبار،
در ایران ،وزارت خارجه آمریکا درباره هرگونه سفر افراد دو تابعیتی هشدار داده بود .ترکیه در بیانیه ای اقدام به مقابله به مثل کرد و از شهروندان خود خواست به آمریکا به
اما غیر از ایران که در دسته چهار قرار گرفته ،قرار گرفتن نام ترکیه در دسته سوم با دلیل حمالت تروریستی و اقدامات خشونت بار در این کشور سفر نکنند.
واکنش آنکارا روبرو شد.
اما در دسته دوم ،وزارت خارجه آمریکا همچنین کرانهباختری و نوار غزه در اسرائیل
و
گواتماال
سودان،
پاکستان،
ونزوئال،
روسیه،
کنار
در
ترکیه
در دستورالعمل جدید
را به همراه کشورهای بزرگ اروپایی مانند بریتانیا ،فرانسه و آلمان در دسته دوم جا داده
کوبا قرار گرفته و از شهروندان آمریکایی خواسته شده که در سفر خود به کشورهای که در آنها احتمال وقوع حمله تروریستی یا درگیری مسلحانه است و از شهروندان
مذکور ،بازنگری کنند.
خواسته از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
آمریکا اعالم کرده ،وجود خطر حمالت تروریستی و بازداشت خودسرانه افراد تحت این دستور العمل همچنان نگرانی عمیق دولت ایاالت متحده را از اقدامات غیر قابل
وضعیت اضطراری فعلی در ترکیه موجب نگرانی است و به شهروندان برای سفر به پیشبینی حکومت اسالمی در ایران در خصوص شهروندان ایرانیآمریکایی گوشزد
این کشور هشدار داده است.
کرده و یادآوری میکند که مطابق قوانین داخلی ایران ،تابعیت دوگانه به رسمیت
قرار دادن ترکیه ،در این فهرست موجب نارضایتی آنکارا شده طوریکه وزارت خارجه شناخته نمیشود و آمریکا نمیتواند از شهروندان خود در ایران حمایت حقوقی کند.

آیا ترامپ به وعده های خود عمل کرده است؟ از دیوار ترامپ تا پاره کردن برجام
 ۲۰ژانویه سال گذشته دونالد ترامپ بعد از
مراسم سوگند رسما فعالیت خود را به عنوان چهل
و پنجمین رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا
آغاز کرد .خبرگزاری آسوشیتدپرس در آستانه
یکسالگی دولت پرزیدنت ترامپ در گزارشی
مشروح ،نوشته است که رئیس جمهوری آمریکا
توانسته بخش مهمی از وعده های انتخاباتی خود
را در سال اول اجرا کند و برخی از آنها را نیز تا
حد زیادی به پیش ببرد.
در این گزارش آمده :پرزیدنت دونالد ترامپ
اغلب در اظهار نظرهایش می گوید که او بیش
از روسای جمهوری قبلی در سال اول ،کار کرده
است .واقعیت این است که شاید او در برخی از
وعدههایش مثل جایگزینی بیمه همگانی موسوم به
اوباماکر ناکام ماند اما توانسته برخی از وعدههای
مهم خود مثل اصالح قانون مالیاتی ،تغییر موقعیت
آمریکا در عرضه جهانی و تغییراتی در پذیرش
مهاجران به آمریکا عمل کند.
پرزیدنت ترامپ بعد از یکسال ،نتوانسته به دیوار
مرزی با مکزیک که وعده داده بود ،چندان نزدیک
شود و یا اینکه به رغم وعدهها برای جایگزینی
بیمه درمانی اوباما ،با اینکه حزب او از اکثریت
در کنگره برخوردار است ،اما عمال راهی نبرد و
همچنان اوباماکر اجرا میشود.
اما آنسو ،موفقیت هایی نیز دولت ترامپ داشت.
از جمله توانست بعد از بیش از سه دهه قانون
مالیاتی آمریکا را همانطور که وعده داده بود،

پیش از شروع سال جدید از کنگره به تصویب
برساند .او یک صندلی خالی دیوان عالی آمریکا را
با کاندیدای خود پر کرد و دهها قاضی فدرال را به
سنا معرفی کرد .از سوی دیگر او توانست همانطور
که وعده داده بود توافق های بین المللی را به
سمت جدیدی ببرد؛ از توافق پاریس خارج شد،
توافق هسته ای ایران را زیر بررسی نگه دارد و
درباره توافق اقتصادی با مکزیک و کانادا همچنان
مذاکره کند.
اما شش وعده عملی شده رییس جمهوری به این
شرح است:
 -۱اصالح قانون مالیاتی و کاهش میزان مالیاتها
عمده ترین موفقیت رئیس جمهوری و حزب
حاکم است.
 -۲دومین پیروزی آقای ترامپ نامزد کردن نیل

گورساچ به جای آنتونین اسکالیا در دیوان عالی
فدرال و تایید سنا بود.
 -۳سومین اقدام آقای ترامپ لغو شماری از
فرمانهای اجرائی ریاست جمهوری اوباما از جمله
منع حفاری برای نفت در آالسکا و احداث خط
لوله «کی استون» بود.
 -۴منع سفر شهروندان  ۷کشور از جمله ایران به
آمریکا با انگیزه تامین امنیت کشور ،چهارمین اقدام
پرزیدنت ترامپ بود.
 -۵اقدام پرسرو صدای دیگر رئیس جمهوری
آمریکا در اعالم اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل
بود که پس از  22سال تصمیم کنگره را اجرایی
کرد.
 -۶خروج آمریکا از پیمان آب و هوائی پاریس از
جمله اقدامهای دیگر آقای ترامپ بود.

تولید دو جنگ افزار هستهای جدید در دستور کار آمریکا

وزارت دفاع آمریکا برای تولید دو جنگ افزار هسته
ای جدید برنامه ریزی می کند .
به گزارش وال استریت جورنال ،یکی از این دو جنگ
افزار،کالهکی است با «قدرت تخریبی پائین» که با
موشک بالستیک قاره پیمای اتمی و سری ترایدنت قابل
حمل خواهد بود .موشک ترایدنت در زیردریائی های
نیروی دریائی آمریکا مورد استفاده است.جنگ افزار
دیگر ،یک موشک کروز مجهز به کالهک هسته ای
است و در دریا به کار گرفته خواهد شد.
هدف پنتاگون در این برنامه از سرگرفتن سامانه موشکی
و هسته ای است که در سال  ۲۰۱۰کنار گذاشته شده
بود .سال گذشته پرزیدنت ترامپ از «واحد بازنگری
موضع هسته ای پنتاگون» خواسته بود در زمینه تولید
جنگ افزارهای هسته ای جدید پیشنهادهائی ارائه کند.
در
هفته پیش هافینگتن پست نسخه ای از سند پنتاگون
منبع گزارش خود قرار داده ،آمده است در حالی که این درحالی است که آمریکا از جامعه جهانی می
این باره را منتشر کرد اما وزارت دفاع اعالم داشت آن آمریکا به کاستن از شمار و قدرت جنگ افزارهای هسته خواهد کره شمالی را برای دست برداشتن از برنامه
نسخه هنوز تصمیم نهائی پنتاگون نیست.
ای ادامه می دهد چین و روسیه در راستائی مخالف در موشک قاره پیما و تولید جنگ افزارهای هسته ای زیر
تصمیم دولت ترامپ به تولید جنگ افزارهای هسته ای حرکت هستند .بنابراین آمریکا باید بتواند به قابلیتهای فشار بگذارند.
جدید واکنشی به برنامه تسلیحاتی روسیه و چین است .تازه ای دست یابد که در صورت لزوم و چنانچه برنامه وال استریت جورنال هزینه این برنامه را معادل ۶/۴
پنتاگون می گوید این دو کشورتولید جنگ افزارهای بازدارندگی جواب نداد به هدف های خود دست یابد .درصد کل بودجه پنتاگون می داند .این برنامه در حال
هسته ای را بخشی از استراتژی خود قرار داده اند.
این برنامه برای آمادگی در مقابل احتماالت نامشخص حاضر  ۲تا  ۳در صد بودجه پنتاگون را شامل می شود.
در سند وزارت دفاع که وال استریت جورنال آن را تهیه می شود.

ایران ،آتش بس روی بشکۀ باروت

روزنامۀ «فیگارو» چاپ پاریس در شمارۀ اخیر خود
مقالهای تحت عنوان «ایران ،آتش بس بر روی بشکۀ
باروت» که به ناآرامیهای ایران اختصاص داردبه
قلم «ران هالهوی» ،نوشته است که از قرار تظاهرات
ضدحکومتی که در بیش از نود شهر ایران و با شرکت
دهها هزار نفر برگزار شد رو به آرامی موقت نهاده است،
هر چند هیچ یک از مشکالتی که منشاء اعتراضهای اخیر
خیابانی در ایران بوده از میان نرفته و تنفر و انزجاری که
محرک این اعتراض ها بوده رو به خاموشی نگذاشته
است.
این مقاله تصریح می کند که عامالن اجتماعی
اعتراضهای اخیر ایران ،تودههای محرومی هستند که
از این پس علیه حکومت مذهبی به پا خاستهاند .این
اعتراضها ،ثمرۀ کشوری است که اکثریت جمعیت ۸٠
میلیون نفریاش را جوانان زیر  ٣٠سال تشکیل میدهند؛
کشوری که در آن  ۴٨میلیون نفر دارای تلفنهای همراه
هوشمند هستند و شبکۀ اجتماعی «تلگرام»  ۴۰میلیون

نفر عضو دارد.
نویسندۀ «فیگارو» در ادامه افزوده است که از طریق
همین شبکۀ اجتماعی «تلگرام» مردم ایران از جزئیات
بودجۀ سال آینده ،از منابع هنگفتی که دولت قرار است
در اختیار نهادهای روحانی و مذهبی و سپاه پاسداران
بگذارد ،آگاه شدند ،آنهم در زمانی که دولت قصد دارد
همزمان قیمت سوخت را افزایش دهد.
«فیگارو» تصریح می کند که دسترسی گستردۀ مردم
به ویژه طبقات فرودست جامعه به شبکه های اجتماعی
چشم آنان را به روی واقعیت حکومت مذهبی ایران و
فساد بنیادین آن باز کرده است .به گفتۀ نویسندۀ مقاله،
همانند عامالن انقالب فرانسه ،مردم ایران امروز تنفر
عمیقی نسبت به رهبران این کشور دارند و میان «اصالح
طلب» و «محافظه کار» نیز دیگر تمایزی قائل نمی شوند.
«ران هالهوی» در ادامه می افزاید که اعتراضهای
خیابانی ایران بنیادها و مشروعیت حکومت روحانیون
این کشور را شدیدا ً به لرزه انداخته است و به تجربه

می توان گفت که رژیمی که حقانیت یا مشروعیت اش
اینچنین زیر سئوال برود در نهایت به رژیمی ضعیف
و شکننده تبدیل خواهد شد ،حتا اگر مقاومت و
سرسختی بسیاری از خود نشان بدهد« .ران هالهوی»
میافزاید تظاهرات و اعتراضهای اخیر خیابانی در ایران
تضادهای العالج میان میراث کهن و غنی فرهنگی این
کشور از یک طرف و جهالت و واپس ماندگی یک
رژیم مذهبی و رهبران روحانی آن را ،از طرف دیگر،
برمال کرد« .ران هالهوی» اضافه میکند که تضادهای
بنیادین میان جامعه و رژیم اسالمی ایران تنها به این
حوزه محدود نمیشود .این تضادها در عین حال میان
ثروتهای سرشار اقتصادی کشور و نارکارآمدی و
جهالت رهبران آن و همچنین میان ماجراجوییهای
منطقه ای جمهوری اسالمی و هزینه های گزاف آنها
برای مردم ایران همچنان به قوت خود باقی است .بر
همین اساس «ران هالهوی» تصریح می کند که آرامش
کنونی جامعۀ ایران ،آتش بس روی بشکه باروت است.
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درکانون خبر:

هشدار برای افزایش مرگومیر از فلو (سرماخوردگی)

انتشار آمار مرگ و میر ناشی از آنفلوانزا در کالیفرنیا در هفته نخست ماه ژانویه
 2018نشان از همهگیر شدن این بیماری دارد.
این آمار نشان میدهد که تا روز  6ژانویه  15 ،2018نفر در بیمارستانهای
کالیفرنیا در اثر بیماری آنفلوانزای  H3N2جان خود را از دست دادهاند که در
فاصله سنی  42تا  65ساله بودهاند.
این ویروس آنفلوانزا از ماه اکتبر تا کنون  42نفر را به کام مرگ کشیده است.
کارشناسان بهداشت و درمان ماههای ابتال و همهگیر شدن این بیماری را بین
ماههای اکتبر تا ما ه مه میدانند و باالترین زمان را به ماه فوریه اختصاص
میدهند.
از این روی هشدار ضروری را برای شستن دستها و لمس نکردن ورودیهای
مراکز عمومی با دست برهنه تا جای ممکن مورد تاکید قرار میدهند.

کشیش جوان به جرم آزار جنسی بازداشت شد

جرالدو کاستودیو جونیور  30ساله ،کشیش جوان کلیسای Iglesias La
 Familia De Diosدر اُونتاریوی کالیفرنیا به اتهام آزار جنسی کودکان و
نوجوانان ،روز یکشنبه گذشته پس از پایان مراسم دستگیر شد .او از سال
 2012تا  2015بنابر شهادت  2زن جوان به پلیس ،آنان را در دورانی که در سن
نوجوانی  14و  15سالگی بودهاند برای چندین بار در محل کلیسا مورد دست
درازی جنسی قرار داده است و روز سه شنبه در برابر قاضی برای تفهیم اتهام
قرار گرفت .پدر این کشیش جوان ،کشیش اصلی کلیساست و نقشی در این
ماجرا نداشته و کشیش جوان تا سال  2011به کالج میرفته و پس از بازگشت از
کالج و به عهده گرفتن ارشاد نوجوانان اقدام به این گونه سوءاستفادههای جنسی
نسبت به دختران نوجوان نموده است .او با  3میلیون دالر وثیقه زندانی است و

پلیس از دیگر کسانی که مورد آزار قرار گرفتهاند تقاضای همکاری نموده است.

نخستینمناظرهانتخاباتیفرمانداریکالیفرنیابرگزارشد

در نخستین مناظره انتخاباتی که در دانشگاه  USCبرای انتخابات فرمانداری
کالیفرنیا در سال  2018برگزار شد ،تمامی رقبای گوین نیوسام ،معاون فرماندار
کالیفرنیا که هم اکنون پیشتاز این رقابتهاست ،تالش کردند او را و سیاستهای
او را مورد حمله و انتقاد قرار دادند.
در این دیدار ،آنتونیو ویراگوسا رقیب نزدیکتر و دموکرات او که شهردار
لوسآنجلس در گذشته بوده است و به سبب التینتبار بودن ،از امتیاز بیشتری
در دوران رایگیری برخوردار خواهد بود ،سیاست تک پرداختی گوین نیوسام
را مورد حمله قرار داد.
َ
جان چیانگ ،رئيس اداره خزانهداری کالیفرنیا و دیگر عضو دموکرات رقابتها ،تراویس الن نامزد جمهوریخواهان ،نیوسام را در زمینه افزایش مالیات
که به آنتونیو ویراگوسا نزدیکتر است نیز گفت این نظام تک پرداختی درمانی بنزین مورد حمله قرار داد و جان کاکس جمهوریخواه نیز از این که اتحادیه
آموزگاران ،نیوسام را حمایت میکنند انتقاد کرد و آن را سیاسی خواند.
میتواند کالیفرنیا را با ورشکستگی روبرو نماید.

جزییات بیشتر از مادر و پدر زندانبان

شریف دپارتمان ریور ساید کانتی ،جزئيات بیشتری را از دستگیری زن و
شوهری که در شهر پریس ،سالها  13فرزند خود را با زنجیر به تخت بسته و
با کمبود مواد خوراکی ،رنجور و نحیف و به دور از اجتماع بزرگ کردهاند ،به
رسانه ها گزارش داد.
روز یکشنبه دختر  17ساله آنها با گریختن از پنجره خانه ،با تلفن به ،911
به شریف دپارتمان گفت که چگونه سالها آنها در زندان خانگی با کمترین
مواد خوراکی با زنجیر شدن به تخت و مبل و اثاثیه مورد شکنجه و آزار قرار
گرفتهاند .این دختر به سبب ضعف تغذیه در  17سالگی مانند کودکان  10ساله
بوده است در اختیار مقامات بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی قرار گرفتند.
بوده است.
دیوید اَلِن تورپین  57ساله و لوئيز آن تورپین  49ساله از سوی شریف دپارتمان  7نفر از آنها در سنین  18تا  29ساله بودند که از نظر جثه مانند کودکانی بودند
دستگیر شدند و فرزندان آنها که کوچکترین آن  2ساله و بزرگترین آن  29ساله که چهرهشان پیر شده است.

رابطه ای بین زلزله و سوپر مون نیست

آخرین مطالعات و پژوهشهای زمینشناسی ،این نظریه را که هنگامی که ماه
شب چهارده ،بزرگ و نورانی و نزدیک به زمین است ،موجب زمینلرزه میشود
را رد کرد و شماری از زمینلرزههای بزرگ کالیفرنیا را مورد مطالعه قرار داد.
در این پژوهشهای زمینشناسی که از سوی اداره زمین شناسی و لرزهنگاری
آمریکا انجام شده است ،زمین لرزههای  400سال گذشته که با درجه باالی 8
ریشتر بودهاند مورد مطالعه قرار گرفتهاند ،هیچگونه نشانی دیده نمیشود که
ماه در آن روزها به طور کامل بوده است .گرچه جذر و مد دریاها و اقیانوسها
ارتباط مستقیم با نزدیک شدن و دور شدن ماه به کره زمین و در نتیجه اندازه
ماه دارد ،لیکن این مطالعه نشان نمیدهد که ماه کامل ،موجب زمین لرزه باشد.
این مطالعه را سوزان هیو ،زمینشناس و لرزهنگار مرکز زمینشناسی و
لرزهنگاری آمریکا ،رهبری کرده و کالیفرنیا به عنوان ایالتی با بیشترین گسل لرزهنگاری مورد مطالعه بوده است.

انتقاد به حضور تونی مندوزا در کارزار جدید انتخاباتی

نمایندگان خانه نمایندگان و رهبر سنای کالیفرنیا نسبت به حضورسناتور تونی
مندوزا در ساختمان مجلس در دورانی که ب ه سبب اتهامهای آزار و مزاحمت
جنسی باید در مرخصی باشد ،اظهار نگرانی کردند.
کوین دِ لئون ،رئيس سنای کالیفرنیا گفت این که تونی مندوزا در سوم ژانویه،
توافق کرد تا در دوران رسیدگی به پروندهاش ،در مرخصی باشد ،لیکن پس
از آن روزها به دفترش مراجعه کرده تا طرح آگهی نیاز به کارآموز داوطلب را
منتشر نماید ،مورد انتقاد و نگرانی است.
که در مرخصی است و از پول مالیات دهندگان حقوق میگیرد ،همزمان از
کریستینا گارسیا ،نماینده بل گاردن در خانه نمایندگان که رهبری رسیدگی به همان موقعیت و پول استفاده کرده تا برای انتخابات آینده خود تبلیغ نماید و
اتهامات جنسی را به عهده دارد گفت این شرم آورد است که مندوزا در حالی کار آموز استخدام کند.

برای پیدا کردن
صاحبان مشاغل

و نیاز به داشتن اطالعات از
مهمترین اتفاقات روز

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
با مرکز اطالعات ایرانیان تماس
بگیرید:

818 9 08 08 08

دادستانی کل لسآنجلس به جنگ شریف دپارتمان رفت

جکی لِیسی ،دادستان کل لسانجلس کانتی ،دستور داد تا تحقیقات ویژه و
همه جانبهای در مورد افسران اداره شریف دپارتمان که پیشینة خالف و اشتباه
کاری دارند نسبت به پروندههای جایی که در دست آنها بوده آغاز شود ،تا
بار دیگر به آنها رسیدگی شود که میتواند به بازنگری  62000جرم بیانجامد.
این دستور جکی لِیسی پس از انتشار گزارش تحقیقاتی لسانجلس تایمز
در مورد  24افسر اداره شریف دپارتمان در ماه گذشته ،صادر شده است .این
دستور دربرگیرنده پرونده تمامی افسرانی خواهد بود که در لیست محرمانه
هستند ،مسئولیت  4400پرونده از سال  2000تاکنون را در زمینه جنایی به
عهده داشتهاند و شیوه رسیدگی به پرونده و اشتباهکاری و کوتاهی در رسیدگی
میتوانسته به محکومیت و یا بزرگ شدن جرم فرد دستگیر شده بیانجامد .گرچه
جیم مک دانل رئيس شریف دپارتمان لسانجلس مخالف آن است لیکن دستور

دادستان اجرایی خواهد شد.

عبور درد سر ساز از مرز مکزیک

یک دانشجوی رشته علوم کامپیوتر از دانشگاه  UC San Diegoکه به طور
اشتباهی از مرز آمریکا به مکزیک عبور کرده بود دستگیر و به زندان مهاجرت
فرستاده شد .او که اُر یاکوبی نام دارد و اسرائيلی تبار است در  5سالگی همراه
خانواده به آمریکا با داشتن ویزا وارد شده و هرگز آمریکا را ترک نکرده است.
او یکی از  800000نفری است که بنابر طرح  DACAاز سوی پرزیدنت اوباما
اجازه ادامه تحصیل یافته بود و هنگامی که با دوستش با اتوموبیل ،مرز را

میگذراند اشتباه خود را متوجه میشوند و دیگر برای بازگشت دیر بوده است.
رایان حکیم دوست او که رانندگی میکرده ،از مشکل اقامتی او آگاه نبوده است.
پرادیپ خودسال رئيس دانشگاه سندیهگو در نامهای درخواست آزادی او را
نموده است و بنابر گفته وکیل او ،کامال هریس سناتور کالیفرنیا و اسکات پیترز
نماینده دموکرات سندیهگو در کنگره و تاد گلوریا نماینده ایالتی کالیفرنیا و َبرد
شرمن نماینده دموکرات لوسانجلس در پی آزادی او تالش میکنند.
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داستان بلند دنباله دار به قلم سیاوش صابر
قسمت پنجم

نویسنده این داستان بلند در ایران زندگی میکند و به خاطر شرایط اختناق در جمهوری اسالمی از افشای نام حقیقی او معذوریم ،لذا
این داستان با نام مستعار سیاوش صابر منتشر میگردد .اما حوادث آن بر مبنای رخدادهای حقیقی به رشته تحریر درآمده است.
عباسی درحالیکه از پشت میزش بطرف در میومد
گفت :بفرما بعد همدیگه رو بغل کردن و با تعارف
عباسی احمد روی مبل نشست و عباسی هم روبروش
روی مبل دیگری نشست و گفت:
خب چطوری مرد ستاره سهیل شدی ترو نمیبینم
سری بما نمیزنی؟
احمد گفت :خیلی در گیرم کالف کار از دستم در
رفته
عباس گفت :حال هما چطوره؟
احمدگفت :هر روز داره بدتر میشه
عباسی گفت :هنوزم قبول نکرده شیمی درمون بشه؟
احمد گفت :نه فکر میکنه شیمی درمونی دیگه آخر
خطه .میگه اگه قراره چند روز بعد از شیمی درمانی
بمیرم ترجیح میدم همینجا تو رختخوابم و بمرگ
طبیعی بمیرم.
عباسی گفت :هنوزم سعید از بیماری مادرش
بیخبره؟
احمد گفت :آره میگه اگه بفهمه ممکنه تو روحیهاش
اثر بزاره و درسشو تعطیل کنه .خصوصا که ترم آخره.
عباسی گفت :ولی من فکر میکنم مجبوری برخالف
میلش عمل کنی و بهش بگی چون اگه خدای
نخواسته اتفاقی براش بیفته و بعد بفهمه تا آخر
عمرش ترو نمیبخشه.
احمد گفت :علی الخصوص که همین حاالشم
رابطه خوبی باهم نداریم.
عباسی گفت :میخوای من با هما صحبت کنم؟
احمد گفت :نه بزار من امروز آخرین اتمام حجتم و
باهاش بکنم ببینم چی جواب میده؟
عباسی گفت :از قرار معلوم تو یه کار دیگه هم
داشتی؟
احمد گفت :راستش من تازگیها یه در گیری دیگه
هم پیدا کردم که باید سر یه فرصت مفصل باهات
صحبت کنم.
عباسی گفت :بیا یه شب مثل قدیما بریم بیرون...
احمد گفت :از خدامه شدیدا بهش نیاز دارم فقط
بفکر یه ماموریت شمال واسه من باش.
عباسی گفت :باشه یه فکری براش میکنم.
احمدگفت :خب من دیگه برم که تو هم به کارات
برسی و از جاش بلند شد وقتیکه داشت بطرف در
میرفت عباسی گفت برنامه بیرون یادت نره.
احمد گفت امشب که نمیشه شاید فردا شب و
خارج شد.
افسانه باچند تا ساک دستی وارد خونه شد سالم
گفت ولی عالیه خانوم چنان تو فکر بود که متوجه
ورود افسانه نشد
افسانه گفت کجایی توچه فکری؟
عالیه خانوم آهی کشید و گفت :مادرعلی تلفن زد
گویا به خونه قبلی زنگ زده بود بهش گفتن ما از
اونجا رفتیم زنگ زده به فرزانه و شماره اینجارو گرفته
افسانه گفت :حاال چی میگفت؟
عالیه خانوم گفت :از قرار معلوم بعد ازینکه زری
ترو با احمد دید احتمال میداد که شاید شوهر کرده
باشی و میخواست مطمئن بشه البته قبل ازینکه باینجا
برسه کلی آه و ناله که ایکاش افسانه تو اون چندماه
زندگیشون حامله شده بود و ما یه یادگاری از علی
داشتیم و...
افسانه گفت :نفسش از جای گرم در میاد من یه
عمری بچه رو بی پدر بزرگ کنم و بدبختیهاشو
بکشم که خانوم میخواد یادگاری داشته باشه؟!!
و بعد جلو اومد یه پاکت و گذاشت جلوش و گفت
اینم داروهات و بعد گوشی رو برداشت و به احمد
زنگ زد و بعد از حال و احوال کردن پرسید که نهار
میای؟
احمد گفت :تو نظرت چیه بیام؟
افسانه خندید و گفت :داری الس میزنی این چه
سئوالیه؟
احمد گفت :یه جواب کوتاه آره یانه؟
افسانه گفت :خب دیگه بگو چی درست کنم؟
احمد گفت :میرزاقاسمی بلدی؟
افسانه با اینکه بلد نبود گفت آره
احمد گفت :پس درست کن که اومدم و مکالمه رو
قطع کرد.
عالیه خانوم که داشت حرفاشونو گوش میکرد گفت
چی هوس کرده؟
افسانه گفت :هوس میرزا قاسمی کرده منهم به دروغ
گفتم بلدم حاال چیکار کنم؟
عالیه خانوم گفت :چرا ماتم گرفتی یه میرزایی
درست کنم که انگشتاشوهم بخوره؟
افسانه گفت :مامان توخودتو خسته نکن فقط بگو
چطوری درست کنم؟
عالیه خانوم گفت :اولین نهاری که بنده خدا داره
میاد پشیمونش نکن و بعد یک یاعلی گفت و به
آشپزخونه رفت...
سعید وقتی وارد محضر شد مستقیم رفت به اتاق
سردفتر
سردفتر بادیدن سعید گفت :خوش اومدی لطفا
بشین تابگم سند و بیارن سعید روی مبل جلو میز
نشست و سردفتر معاونش و صدا کرد و گفت سند
آقای شفیعی حاضره
معاونش جواب مثبت داد
سردفتر گفت :اون یکی چی؟
معاونش گفت :اونم حاضره
سردفترگفت :هر دو تا شو برام بیار و از ایشون رسید
بگیر .
چند لحظه بعد معاون دوتا پاکت در بسته رو روی
میز سردفتر گذاشت که روی یکی شماره سند و اسم

سعید نوشته شده بود ولی روی پاکت دوم چیزی
نوشته نشده بود.
سعید بعد ازینکه با معاون باتاق بغلی رفت و رسید
دوتا سند و امضا کرد دوباره باتاق سردفتر برگشت
سردفتر پاکت سند خونه رو بدست سعید داد و
گفت این سند خونه شما مبارکه
سعید گفت :ممنونم
سردفتر پاکت دوم و به سعید داد و گفت اینو هم
بدین به مامان.
سعید پاکت دوم و گرفت و با سردفتر دست داد و
از آنجا خارج شد.
احمد کمی زود تر از اداره بیرون زد و یه راست
رفت پیش محمدی مدیر یکی از بنگاههای مشاور
امالک که از قدیم با او آشنا و قرار بود ویالیی رو
که قبال احمد دیده و پسندیده بود بقیمت مورد توافق
براش بخره احمد میخواست معامله رو تموم کنه و
این خبرخوش و موقع نهار بافسانه بده وقتی وارد
آژانس امالک شد به محمدی مدیر آژانس گفت نهار
جایی دعوت دارم و باید زود تر برم اگه قرارداد آماده
بیار تا من امضا کنم و چکش و بنویسم .
محمدی کمی من و من کرد و گفت :حاال یه دقیقه
بشین تا من توضیح بدم
احمد گفت :چیه طرف دبه کرده؟
محمدی گفت :خیلی اختالف نداریم میشه حل کرد
احمد گفت :از توانتظار نداشتم فکر کردی تو باغ
نیستم مرد حسابی؟ یه خروار ساختن و رو دستشون
مونده خودم هفته دیگه دارم میرم شمال وقتی خریدم
و خوبشم خریدم ترو دعوت میکنم بیای ببینی تا
بفهمی که از کیسه ات رفته .وقتی خواست از اونجا
خارج بشه محمدی که طمع کرده بود هرچه سعی
کرد آب رفته رو بجوی برگردونه و معامله رو با
همون قیمت قبلی تموم کنه نشد و احمد زیر بار
نرفت و از آژانس خارج شد و پیش افسانه رفت.
سعید از محضر بخونه رفت هما توی هال نشسته
بود سعید سالم گفت و دوتا پاکت و جلوش گذاشت
و گفت :
مامان توی اون یکی پاکت چیه؟
هما گفت به وقتش میفهمی حاال بگوجای مطمئن
داری که سند و بزاری یا بزارم تو گاوصندوق خودم؟
سعید گفت پیش توجاش امن تره و ادامه داد:
راستی مامان این خونه خالیه؟
هماگفت :آره
سعید گفت :باید چیکارش کنم؟
هما گفت یه روز باهم میریم تا محلشو یاد بگیری
و بعد از دوسه تا بنگاه قیمت بگیر و بسپار بفروشن
سعید گفت نمیخوای بگی چطور شد که رفتی تو
اون محله خونه خریدی؟
هما گفت مال یه آشنا بود پول الزم بود مشتری
گیرش نمی اومد منهم خواستم کمکش کنم و خریدم.
عالیه خانوم سنگ تموم گذاشته بود و یه خورشت
دیگه و سیر ترشی رو کنارش گذاشته بود و خاطرات
گذشته رو برای احمد زنده کرد احمد اولین بار که
یه خانم شمالی رو صیغه کرده بود وقتی شمال رفتن
فامیل اون خانم میرزا قاسمی درست کرده بودکه
احمد خیلی خوشش اومده بود افسانه که متوجه
شده بود احمد رفته تو فکر گفت اگه خوشت نیومده
نیمرو بزنم؟
احمد گفت :فوق العاده س و به همین دلیل مطمئنم
کار تو نیست.
عالیه خانوم لبخندی زد و افسانه گفت :باالخره
زهرتو ریختی؟
احمد گفت ناراحت نشو جوونی هنوز وقت داری
یاد بگیری و بعدرو کرد به عالیه خانوم و گفت مامان
اگه این یکی دوتا خنده و شوخی نباشه آدم دق میکنه
مبادا یه وقت ناراحت بشی؟
عالیه خانوم گفت :نه بابا راحت باش
بعد از نهار اونا به اتاقشون رفتن تا کمی استراحت
کنن.
همانطور که روی تخت دراز کشیده بودن و احمد با
موهای افسانه بازی و اونو نوازش میکردگفت :خیلی
سعی کردم امروز با یه خبر خوش پیشت بیام ولی
نشد.
افسانه گفت حاال این خبر خوش چی بود و احمد
ماجرا ی معامله ویالی شمال و براش تعریف کرد
افسانه گفت شاید قراره از اون بهتر گیرت بیاد
اونا یه چرت ملس و کوتاه زدن و بعد احمد یه
چایی خورد و لباسش و پوشید و از آنجا خارج شد
و پیش هما رفت.
وقتی وارد خونه شد کسی توی هال نبود احمد
رفت طبقه باال .از پشت در اتاق هما صدای تلویزیون
بگوش میرسید .احمد وارد شد هما تازه بخواب رفته

بود احمد جلو رفت تاپتو را روش بکشه که هما از
خواب بیدار شد و گفت کی اومدی؟
احمد گفت :تازه اومدم داروهاتو خوردی؟
هما گفت آره
احمد گفت اگه میخوای بخوابی من برم
هما گفت نه بشین
احمد صندلی گوشه اتاق و جلو کشید و نزدیک
تخت هما نشست و گفت سعید خونه س؟
هماگفت نه هنوز از دانشگاه برنگشته.
احمد گفت حالشوداری کمی حرف بزنیم
هما گفت راجع به چی؟
احمد گفت امروز پیش عباسی بودم حال ترو پرسید
بهش گفتم که همچنان لجبازی میکنه و نمیخواد
شیمی درمون بشه.
هما همانطور که به حرفای احمد گوش میداد با
کنترل تلویزیون و خاموش کرد احمد کمی مکث
کرد و ادامه داد :داشتم راجع به عباسی میگفتم خیلی
ناراحت شد سراغ سعید و گرفت و پرسید که آیا
جریانو میدونه وقتی گفتم نه بیشتر ناراحت شد و
گفت شما دارین در حقش ظلم میکنین اون تنها بچه
شماست بعدا اگه بفهمه شما اینو ازش پنهون کردین
شما رو نمی بخشه و از من خواست تا امروز ترو
راضی کنم هم بریم شیمی درمونی و هم جریانو به
سعید بگیم .در همین لحظه ناگهان صدای هق هق
گریه از پشت در بگوش رسید احمد از جاش پرید و
رفت بیرون در همون لحظه در اتاق سعید بسته شد
احمد رفت پشت در و دستگیره رو پیچوند ولی در
قفل بود .احمد گفت :سعید پسرم درو واکن ولی جز
صدای گریه سعید صدای دیگری بگوش نمیرسید.
هما هم آهسته آهسته نزدیک شد و با صدای لرزان
شروع کرد بالتماس و با گریه گفت سعید جان پسرم
درو وا کن نزار من جلو در اتاقت از حال برم و این
حرف هما اثر کرد و سعید در و باز کرد و دوباره
خودشو روی تختش ولو کرد
احمد و هما هر دو رفتن تو اتاق و هرکدوم یه طرف
تختش نشستن هما شروع کرد به قربون صدقه رفتن
سعید و همانطور که اشک میریخت و ضجه میزد
میگفت عزیز دلم اگه بهت نگفتم واسه این بود که
نمیتونستم ناراحتی ترو ببینم اونجوری زودتر تموم
میکردم.
با این حرف هما یکدفعه صدای گریه احمد و
سعید و هما باهم در آمیخت و سعید برگشت و مثل
بچههای کوچولو خودشو پرت کرد تو بغل مادرش و
با بغض گفت پس کی میخواستین بهم بگین؟
هما گفت حاالم که طوری نشده عزیزم ببین من
اینجام پیش تو سر و مر و گنده
با این حرف هما هرسه تاشون زدن زیرخنده و کمی
آرامش باتاق برگشت.
احمد مادر و پسر و باهم تنها گذاشت و به اتاقش
رفت و پشت میزش نشست و دو دستش و روی میز
گذاشت و سرش و روی دستش و بغض امانش نداد
وهای های گریه ش به آسمون رفت .
صبح فردا احمد قبل از رفتن به اداره یه سر رفت
اتاق هما دید اتاق خالیه به اتاق سعید رفت دید مادر
و پسر تنگ هم خوابیدن.
خواست درو ببنده و برگرده که سعید بیدار شد و با
دست به او عالمت داد که باهاش کار داره و از تخت
پائین اومد و تو راهرو به احمد گفت برای بعد از ظهر
امروز از دکتر مامان وقت بگیر.
احمد گفت :باالخره راضی شد؟
سعید گفت :آره مشکلی نیست
احمدگفت باشه به محض اینکه برسم اداره بهش
زنگ میزنم و ادامه داد کار دیگهای نداری؟
سعید گفت نه
و احمدگفت حواست بهش باشه و با گفتن این
حرف خداحافظی کرد و رفت
احمد وقتی وارد اداره شد یه راست رفت طرف
اتاق عباسی.
منشی داشت برای احمد توضیح میداد که رئیس
مهمون داره ولی در همون لحظه در اتاق باز شد
عباسی در حالیکه مهمونش و بدرقه میکرد چشمش
به احمد افتاد و گفت بیا تو احمد و احمد از پشت
سرش وارد اتاق شد و روی مبل نشست
عباسی گفت خیر باشه این اول صبحی؟
احمد گفت آره خیره بنا به توصیه تو رفتم که یه
جوری راضیش کنم و بعد کل ماجرا رو توضیح داد
و عباسی خوشحال شد احمد از جاش بلند شد که به
اتاقش بره و گفت برم از دکترش وقت بگیرم و اضافه
کرد راستی اگه کارمون با دکتر زود تموم شد زنگ
میزنم شام بریم بیرون وقتت که آزاده.
عباسی گفت آره برنامهای ندارم.
احمد گفت فعال خداحافظ و از اتاق خارج شد.
احمد به اتاقش رفت و به دکتر زنگ زد منشی گفت
دکتر هنوز نیومده احمد از منشی برای ساعت چهار
وقت گرفت و بعد از آن به افسانه زنگ زد و بهش
گفت که امروز نمیتونم اونورا بیام.
افسانه گفت مشکلی پیش اومده؟
احمدگفت نه فردا برات تعریف میکنم و به محض
اینکه مکالمه رو قطع کرد محمدی مدیر آژانس تلفن
زد که با صاحب ویال صحبت کرده و با همون قیمت
قبلی راضیش کرده
احمد گفت بهش بگو بزاره در کوزه و آبش و بخوره
اون فکر کرد من هالو ام میخواست معامله رو شیرین
کنه توهم که باهاش همدست شدی؟!!
محمدی گفت احمد آقا اشتباه میکنی من این وسط
نقشی نداشتم...
ادامه در شماره آینده

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 19تا  25ژانویه( 29دی تا  5بهمن)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  29دی 19/ژانویه
 1355خورشيدى (  1977ميالدى)
درگذشت رضا ورزنده  -نوازنده ،موسيقيدان و
استاد سنتور
 1366خورشيدى (  1988ميالدى)
درگذشت مهدى بركشلى  -نويسنده و
موسيقيدان
 1384خورشيدى (  2006ميالدى)
محمود مشرف تهرانى ،معروف به م .آزاد ،شاعر
و مترجم در تهران درگذشت
 1994میالدی
کشیش هایک هوسپیان توسط عمال جمهوری
اسالمی ربوده شد .جسد او یازده روز بعد پیدا
شد 19( .ژانویه)

شنبه  30دی 20/ژانویه
 1307خورشيدى (  1929ميالدى)
ايجاد تغييرات دامنه دار در كادر قضايى كشور
توسط داور ،وزير عدليه
 1311خورشيدى (  1933ميالدى)
رضا شاه دستور داد وزارت دربار را منحل كنند
و اعالم كرد دربار وجود ندارد و تيمورتاش ديگر
وزير دربار نيست
 1324خورشيدى (  1946ميالدى)
استعفاى ابراهيم حكيمى نخست وزير به علت
عدم موفقيت در قضيه آذربايجان
 1331خورشيدى (  1953ميالدى)
صدور نامه تاريخى آيت اهلل كاشانى رييس
مجلس شوراى ملى به دكتر مصدق كه ضمن
آن نوشت « ار راه خطايي که ميپيماييد پشيمان
خواهيد شد .قصد تجاوز به حقوق عامه را کنار
بگذاريد».
 1340خورشيدى (  1962ميالدى)
موافقت دولت با تأسيس سازمان هواپيمايى ملى
ايران در داخل و خارج كشور
 1342خورشيدى (  1964ميالدى)
آغاز بهره بردارى كارخانه پتروشيمى آبادان
 1367خورشيدى (  1989ميالدى)
درگذشت فيروز شيروانلو  -نويسنده و مترجم
 1386خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشت حاج قربان سليمانى ،استاد پيشكسوت
موسيقى مقامى خراسانى ،درسن  85سالگى بر اثر
كهولت سن .وى متولد  1302در روستاى على
آباد قوچان بود.

یکشنبه  1بهمن 21/ژانویه
 1324خورشيدى (  1946ميالدى)
زادروز كيومرث منشى زاده ،شاعر
 1343خورشيدى (  1965ميالدى)

درگذشت نظام وفا  -شاعر
«شازده کوچولو»« ،خانواده تیبو»« ،فرهنگ فارسی
 1347خورشيدى (  1969ميالدى)
عامیانه» نام برد .وی متولد سال  1308بود او
سفر محمدرضا شاه به اتريش
از سال  1369تا پایان عمرش عضو پیوسته
 1348خورشيدى (  1970ميالدى)
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی بود.
عزت اهلل عاملى سفير ايران در عراق به اتهام  1394خورشیدی ( 2016میالدی)
شركت در كودتاى عراق از بغداد خارج شد
درگذشت همایون بهزادی ستاره تیم ملی فوتبال
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
ایران در دهه چهل خورشیدی در سن  73سالگی.
شاپور بختيار ،محمدرضا شاه را بخاطر نقض
قانون اساسى در طول حكومت خود ،بشدت
سه شنبه 3بهمن 23/ژانویه
مورد انتقاد قرار داد
سيدجالل الدين تهرانى رييس شوراى سلطنت 1321 ،خورشيدى (  1943ميالدى)
در پاريس از مقام خود كناره گيرى كرد
زادروز دكتر اسماعيل نورى عالء (پيام) ،شاعر،
كاركنان سازمان راديوتلويزيون عليه بختيار روزنامه نگار ،و پژوهشگر
اعالم جرم كردند
كتاب پيدايش و نقش دينكاران امامى در ايران
آيت اهلل خمينى اعالم كرد دولت بختيار نوشته دكتر اسماعيل نورى عالءاز انتشارات
خيانتكار است و از مردم خواست قدرت قانونى شركت كتاب
او را واژگون كنند
 1345خورشيدى (  1967ميالدى)
 1365خورشيدى (  1987ميالدى)
انتشار دومين کتاب محمدرضا شاه به نام
درگذشت ابراهيم بوذرى  -خوشنويس و «انقالب سفيد»
موسيقيدان
کتاب «انقالب سفيد» توسط شرکت کتاب
تجديد چاپ شده است
 1346خورشيدى (  1968ميالدى)
دوشنبه  2بهمن 22/ژانویه
سفر محمدرضاشاه و فرح پهلوى به بانكوك
 1352خورشيدى (  1974ميالدى)
 1312خورشيدى (  1934ميالدى)
دادگاه تجديدنظر نظامى ،طيفور بطحايى ،خسرو
درگذشت عارف قزوينى  -شاعر ملى ايران
كتاب مجموعه كامل آثار عارف قزوينى چاپ گلسرخى ،كرامت اهلل دانشيان ،عباسعلى سماكار
پيش از انقالب و باز تكثير در خارج از ايران و و محمدرضا عالمه زاده را به اعدام محكوم كرد
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
بدون سانسوردر شركت كتاب
استعفاى محمدرضا جاللى نايينى از سناتورى
 1366خورشيدى (  1988ميالدى)
درگذشت شريف لنكرانى  -مترجم
 1384خورشيدى (  2006ميالدى)
درگذشت محمدحسين بهراميان ،مجسمه ساز
ايرانى به علت خودكشى در مجتمع لوور پاريس.

چهارشنبه  4بهمن 24/ژانویه

 1328خورشيدى (  1950ميالدى)
تاسيس اولين بانک خصوصي ايران به نام «
بانک بازرگاني ايران « با سرمايه پنجاه ميليون
ريال در تهران
 1337خورشيدى (  1959ميالدى)
درگذشت داريوش رفيعى  -خواننده
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
محمدرضا شاه و فرح پهلوى مصر را بسوى
مراكش ترك كردند
ارتشبد فريدون جم آينده ايران را تاريك و
خونين خواند
 1393خورشیدی ( 2015میالدی)
درگذشت کیکاووس جهانداری ،مترجم و
پژوهشگر پیشکسوت به دلیل مشکالت ریوی در
بیمارستان «جم» تهران .وی متولد  1302بود .از
او دهها اثر ترجمه به فارسی منتشر شده است .از
جمله کتابهای او «گرگ بیابان» نوشته هرمان
هسه« ،جهانهای گمشده» نوشته آن تری وایت،
و «قطار به موقع رسید» نوشته هاینریش بل اشاره
کرد.
میالدی)
(2016
خورشیدی
1394
پنجشنبه  5بهمن 25/ژانویه
درگذشت ابوالحسن نجفی ،زبان شناس و  1357خورشيدى (  1979ميالدى)
مترجم در سن  86سالگی در بیمارستان مهر در اشغال كنسولگرى ايران در حيدرآباد توسط
تهران .از آثار او میتوان به «غلط ننویسم» ،ترجمه دانشجويان ايرانى

 1285خورشيدى (  1907ميالدى)
زادروز دكتر احمد بيرشك ،از پيشگامان و
محققان معاصر علوم رياضى و تجربى
 1307خورشيدى (  1929ميالدى)
درگذشت احمد بدر «نصيرالدوله» مولف،
سياستمدار و موسس مدرسه فيزيک
 1341خورشيدى (  1963ميالدى)
آيت اهلل سيدمحمود طالقانى ،مهندس مهدى
بازرگان ،دكتر يداهلل سحابى و ديگراعضاى
نهضت آزادى در رابطه با تظاهرات مخالفت آميز
مربوط به رفراندوم  6بهمن دستگير و زندانى
شدند
 1354خورشيدى (  1976ميالدى)
 9تن از محكومان دادگاه نظامى تيرباران شدند
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
مجاهدين خلق سفارت ايران در پاريس را
اشغال كردند
شاپور بختيار اليحه انحالل سازمان اطالعات و
امنيت كشور را تسليم مجلس كرد

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر اول :جواد حسینی ،معاون سیاسی استاندار
خراسان رضوی گفت« ،کسانی که در ناآرامی
های اخیر دستگیر شدند ،به هیچ وجه اصولگرا،
اصالح طلب یا اعتدالگرا نبودند ،بلکه با هر سه
جناح مخالف بودند!»
باز خدا پدر مادر این یارو رو بیامرزه که حقیقتو
میگه .باالخره یکی تو این نظام قبول کرد که بابا
مردم از دست همه تون به ستوه اومدن و دیگه
براشون اصول و اصالح و اعتدال فرقی نداره.
ملت کال سیستم رو نمی خوان .به قول معروف
که میگن بابا اگه ما جمهوری اسالمی نخوایم باس
کیو ببینیم؟
خبر دوم :حسینعلی حاجی دلیگانی ،عضو
هیات تحقیق و تفحص مجلس از افراد دو
تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مدیران
ارشد ،گفت :یک لیست  ۱۰۰نفره افرادی که اعم
از گرین کارت و و دو تابعیتی هستند در جریان
تحقیق و تفحص به دست آمده که در گزارش
اسامی آنها ذکر شده است!
اینجا شهروند ایرانشهر که مشهور به فضولی
و کنجکاویه براش چنتا سئوال پیش اومده :اول
اینکه چطور این مسئوالی جمهوری اسالمی
گرین کارت گرفتن؟ مگه عضو نظامی نیستن که
حامی تروریسمه و این همه بهشون بد و بیراه

میگن ،پس چطوری وزارت امور خارجه و سایر
دستگاه های نظارتی ایاالت متحده به حامیان
تروریسم گرین کارت و پاسپورت امریکایی
دادن؟ اینجاست که آدم یاد فرمان مهاجرتی
پرزیدنت ترامپ میوفته و دلش میگیره که چرا
باس مردم ایران چوب مسئوالی حکومتشونو
بخورن و نتونن به آمریکا مسافرت کنن ولی
کلی آدم پدرسوخته و مفتخور بتونن راحت برن
و بیان! دومین سئوال اینه که جمهوری اسالمی
که اینقدر دم از مبارزه با ایاالت متحده میزنه و
مرگ بر آمریکا میگه چطور به مدیران و مریدانش
اجازه میده تابعیت امریکایی داشته باشن؟ حاال
شما پیدا کن پرتقال فروش را!
خبر سوم :دبیر شورای عالی فضای مجازی
جمهوری اسالمی اعالم کرد ،رفع فیلتر تلگرام با
دستور رئیس جمهوری صورت گرفت!
از این حسن کلیدساز خوشم میاد .خیلی سریع
از اتفاقاتی که میوفته به نفع خودش بهره برداری
میکنه و برا اینکه جلو مردم خودشو لوس کنه،
زودی هر چی میشه به خودش نسبت میده و هر
اتفاق بدی هم که میوفته گردن رهبر و دستگاه
های زیر نظر اون میندازه .یکی نیست بهش بگه
آخه حسن جون تو هم مثه بقیه آخوندا فکر کردی
مردم گوسفندن؟ چطور موقع فیلتر کردن تلگرام

میگی وزیرت قول میده فالنشو نذاره رو دگمه
فیلترینگ و بعدشم میندازی تقصیر دادستانی و
قوه قضاییه و اصن انگار رییس شورای امنیت ملی
نیستی و به روی مبارکت هم نمیاری ولی بعد رفع
فیلتر سریع میشی باعث و بانی اون و جوری رفتار
میکنی که انگار قهرمان ضد فیلترینگی .بابا دست
مریزاد ،حقا که تحصیلکرده و مکتب رفته انگلیس
و اسکاتلندی!
خبر چهارم :صدیقی خطیب نماز جمعه تهران
با «آشغال» نامیدن معترضان ناآرامی های اخیر
در ایران ،به شدت مورد انتقاد قرار گرفت!
واال شهروند ایرانشهر معتقده که این بابا نباید به
شدت مورد انتقاد قرار بگیره بلکه باید به شدت
مورد تجاوز قرار بگیره ،اونم تجاوز گروهی! اما
اینکه حاال کی بخواد به این فسیل کج و کوله
تجاوز کنه ،باید به مناقصه گذاشته بشه .البته با
توجه به ادبیات چاله میدونی سران نظام مقدس
که از اون باال تا پایین شون یه مشت آدم بی ادب
و بی تربیت هستن ،باز صدیقی خیلی آقایی کرده
و فقط گفته «آشغال» ،احتماال اگه این تظاهرات
بیشتر و گسترده تر بود ،کار به فحش خوار-مادر
میکشید و اون موقع دیگه نمیشد ازش انتقاد کرد
و به قول مراجع تقلید دیگه حکمش همون تجاوز
گروهی حالل بود!
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نیازمندیهای ایرانشهر گرهگشای نیاز هر ایرانی

نیازمندی های ایرانشهر

818-9 08 08 08

CLASSIFIED

آموزش

 Education 1100رقص ،موسیقی ،نقاشی ...

کار

6100

Job

اتومبیل

 Automobile 2100تعمیر ،صافکاری ،فروش... ،

کاال

6500

Goods

کسب و کار

 Business 6700خرید ،فروش... ،

اطالعیهها

امالک

 Notifications 2500اجتماعی ،حقوقی ،خصوصی... ،

2800

حراج

3100

خدمات

4100

Properties

مواد غذایی 7100

اجاره ،خرید ،فروش... ،

هنر

 Sevicesپزشکی ،حقوقی ،مسافرتی...

اتومبیل

Automobile 2100

کالیفرنیا آتو رکینگ
الدن کالب
California Auto wrcking
(310) 962-7010
wwwladanfitnessclub.com
(818) 768-7604
ladanshow@yahoo.com
آموزش رانندگی

امالک

Properties 2800

آقایی ،خسرو

اطالعیهها

خرید ،فروش... ،

عمده فروشی ،سوپرمارکت... ، ،

Extar Co

ExtarCo.com

امینی ،دانی

Art

خوشنویسی ،نقاشی ،رقص...

خدمات Sevices 4100

(323) 966-5444
(818) 382-6000

رنجبر ،امیر

www.laort.edu

ناوی ،فریدون

)Accounting Services(Enrolled Agent

مشاور مالی و مالیاتی
متخصص و مدافع حقوق مالیاتی شما
در امور آدیت Audit
مشاور مالیاتی متخصص در امور
خرید و فروش امالک و مستغالت

(310) 207-6500

(818) 282-3918
آموزش نقاشی
کالس های خصوصی طراحی و نقاشی
در لس آنجلس و اورنج کانتی
در هر سنی ( کودک و بزرگساالن)
درهرسطحی(مبتدیتاپیشرفته)
شمارهتماسجهتاطالعات بیشتر:
(424) 333-4919
SophiaPezeshk.com

اتومبیل

Automobile 2100

صافکاری

David

(818) 523-2600

اتاق و گست هاوس همیشه برای
اجاره موجود است حتی بطور موقت
(310) 867-1770

CBSautobody.com

مید ولي آتو کولیژن سنتر
(818) 996-1466
یوروپین کولیژن کلینیک
(310) 445-5333
(310) 445-3999
(213) 216-8282

خرید و فروش
آناهایم مرسدس بنز
رامین آرین
مکس توحیدیان
ماش نوذری
(714) 777-7560
(310) 386-0300Cell

AnaheimMercedes.com

دان تان ال ای موتورز
نیک والدت
(213) 748-8951
dtlamotors.com

تعمیرگاه
بخشی شوران
(323) 651-0414
سي بي اس اتو
(818) 765-5300
CBSautobody.com

کورش

(310) 648-2522

(818) 986-3900
(818) 462-7700
(818) 342-9084

خانواده ای دراورنج کانتی جویای
استخدامپرستارکودکبصورتشبانه
روزی می باشد.
(949) 293-8824
جویای شریک در امور فرهنگی و
هنری با شرکت کتاب تماس بگیرید
(310) 477-7477

ketab1@ketab.com

فرزان ،ژانت
با امید پرواز کنید
 (310) 475-2122نماینده هواپیمایی ال عال
 JanetFarzan.comصادر کننده بلیطهای پروازهای
داخلی و خارجی
(800) 536-6666
خانم نیکی
(818) 310-2503
کاکاوند (پورنگ) مینا
(949) 552-6060
مواد غذایی Food 7100
(949) 202-7484 Cell
بهاران ،شبنم  -پارس
(818) 774-1414
عمده فروشی
(818) 201-0500
مفید ،اردوان
آبعلي ،ماست و دوغ و لبنیات
(310) 948-6071
(818) 409-0117
 (949) 223-7214کاشاني همایونفر ،مهشید
 (310) 666-6816اس جي اس (213) 593-1200

آپارتمانهای ریمادل شده سینگل،
آدامز کولیژن کلینیک
 ١خوابه ٢ ،خوابه بزرگ نزدیک مراکز
 (323) 936-3636خرید ،اتوبوس ،متروشهرتارزانا ،قیمت
منیفی ،ویدا
مناسب،شرایطعالی
جرمن تک
 (818) 625-8887برایکسانیکهتازهبهآمریکاآمدهاند
 (818) 264-0777کیوان
(818) 481-1511
سي بي اس اتو بادي شاپ
(818) 765-5300

به خانمی ایرانی با تسلط کامل به زبان
اسپانیش و انگلیسی برای  5روز کار در
دفتر جواهر فروشی از 9صبح تا 5عصر
نیازمندیم.

www.consultax.com
info@consultax.com

یکاتاقخوابمبلهباتمامیامکاناتدر شیمی،نوشین
آژانس مسافرتی شهرزاد
یک در یک منزل زیبای 5خوابه برای
(310) 498-1090
(310) 477-9400
اجارهماهیانههزاردالر
shahrzadtours@yahoo.com
(818) 300-7226
دفتر اداري سوپر دولوکس نو ساز با
مساحت از  ١٠٠٠فوت تا  ٦٠٠٠فوت
در بهترین منطقه نورت هالیوود با
پارکینگ نامحدود و تاالر کنفرانس
مشترک ١٨نفرهطبقهاولوطبقهدوم
با قیمت استثنایي به شرط کردیت
خوب  ٢ماه رایگان

6100

Job

استخدام و جویای کار

(818) 996-2945
اجتماعی
(213) 388-0989
مرکز برابری پارس
و
پناهندگان
به
رساندن
جهت یاری
آموزش زبان فارسی
حقوقی
هم میهنان تازه وارد
فکوري ،مآوا
(818) 616-3091
فرشي ،دکتر آلن
(310) 741-0085
خسروي ،علي
mfakoori7@gmail.com
(818) 666-3183
(310) 274-3445
امالک Properties 2800
www.casedismissed.us
آموزش کامپیوتر
(310) 967-9530
آمورزشگاه ارت
اجاره
مسافرتی
Los Angeles Ort College

کار

حسابدار

(310) 315-9622

AllAutoPartsFinders.com

Notifications 2500

9100

مشاوره

لوازم یدکی

آموزش بدنسازی

Food

استخدام و جویای کار ،آژانس های کاریابی ...

وسایل ارتباط  Equipments 8100پیجر ،تلفن... ،

 Saleدولتی ،شخصی ،وام ...

آموزش Education 1100

پارس

بخش جویای کار و هماتاقی
برای متقاضیان رایگان است

شرکت خدمات کاریابی Infinity
نگهداری از فرزندان ،سالمندان نظافت
منازل یا دفاترپاره وقت  ،تمام وقت و
شبانه روزی

(818) 705-7653
VidaMonify.com

کار

6100

Job

استخدام و جویای کار

سبالن
چاپ چاپ

(480) 319-5411
(818) 884-0054
(818) 776-8833

کافی شاپ جهت تکمیل کادر خود،
میکاییل،بهروز
 (310) 617-6272تعدادی آقای جوان و با حسن سلیقه
وود لند هیلز،اتاق مستر،ریمادل
را جهت همکاری در وودلند هیلز صدف ،شرکت مواد غذائي
شده ،مبله با آشپزخانه مشترک و
MichaelMikail@aol.com
(323) 234-6666
دعوت می کند
پارکینگ اجاره به خانم مجرد$ 850
(424) 395-8293
یا زوج $1150
سوپرمارکت
(818) 633-0369
Sale
3100
حراج
ایالت مارکت
به یک نفر راننده ،یک نفر گرفیک
(310) 659-7070
شخصی
دیزاینر و مهندس برق نیازمندیم
)(310) 659-3528(Super
یک گست هاوس مبله و مجزا دارای
)(310) 659-9253 (Fish
آشپزخانه در منطقه تارزانا خیابان کتاب حیف که زود بزرگ شدم
(310) 422-4692
)(310) 659-9250(Meat
آکسنارد فقط به یک نفرآقای شاغل (خاطرات حمام زنانه )
زیر قیمت بازار (818) 469-0999
اجاره داده میشود.
کي یو مارکت و پرودوس
اجاره شامل یوتیلیتی ،اینترنت و کیبل
(818) 345-4251
یک مرد جوان یا میانسال براي
میباشد.
همراهی یک جوان  ٣5ساله به
(818) 758-9995
shopQmarket.com
 (818) 481-7116رمان(فرهادفرناندو مرددوزنه)رابخوانید صورت شبانروزي نیازمند است.
متقاضیان باید داراي گواهینامه
و در لذت غرق شوید  .عباس تهرانی
وودلند هیلز مارکت
رانندگي کالیفرنیا باشند.
(310) 477-7477
(818) 999-4477
(310) 990-9465
آقاییمسنومجرددرآپارتمانیدوخوابه
دربورلیگلننیازمندزندگیباخـانومی
Art
9100
هنر
 55سال به باال می باشد.
خدمات  Sevices 4100استخدام َهندیمنبرایکارهایساختمانی
(310) 938-3212
خوشنویسی
(818) 310-2503
چاپخانه
حیدري ،مصطفي
فروش
(714) 871-8234
 Torbati Printingبه چند نفر مانیکوریست برای دو
طراحیوچاپبهزبانهایفارسیوانگلیسی
فروش آرایشگاه در وودلندهیلز
سالن آرایش در سانتا مونیکا و بورلی خوشنویسی کامپیوتری شرکت کتاب
)(310
254-6258
هیلزنیازمندیم
(818) 645-3959
(310) 477-7477
(310) 990-2780
)(310
806-0128
(800) 367-4726
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روی میز تحریریه:

«آرای نویسندگان مقاالت منتشر شده در ایرانشهر الزاما دیدگاه این نشریه نیست»

یک مرد ،یک اعتقاد و یک وطن ...اما چگونه؟

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

 ۳۹سال از  ۲۶دی  ۱۳۵۷و خروج محمدرضا شاه
پهلوی آخرین پادشاه ایران از این کشور گذشت.
گاهی تنها ارجاع به تاریخ کافی است و چند تضمین
عادالنه ،نگارنده را از سخن پراکنی بیمورد بینیاز
میکند.
***
 فراز اول:
 محمدرضا پهلوی :یک شاه وقتی برای کارهايیکه انجام میدهد و چيزهايی که میگويد مجبور
است به کسی اعتماد نکند ،به ناچار تنها خواهد شد،
ولی من کامال تنها نيستم ،چون من به وسيله نيروی
ديگری همراهی میشوم که ديگران آن را حس
نمیکنند .همان نيروی مرموز در من ،و من همچنين
پيامهايی نيز دريافت میکنم .پيامهای مذهبی و من
خيلی خيلی مذهبی هستم و من به خدا ايمان دارم و
هميشه هم گفتهام که اگر خدا نبود ،ما مجبور بوديم
که او را خلق کنیم! من واقعا برای بيچارههايی که به
خدا ايمان ندارند  ،متاسفم .شما نمیتوانيد بدون خدا
زندگی کنيد .من با خدا از زمانی که خدا آن روياها
را به من داد..
 فاالچی :رويا ؟ اعليحضرت؟ از چه و از کجا؟ محمدرضا پهلوی :از امامان .آه من متاسفم که شمادرباره آن چيزی نمیدانيد ...اولين بار من اماممان علی

را ديدم .يک پيش آمدی برای من اتفاق افتاد .از روی
سنگی زمين خوردم و او نجاتم داد .او خودش را بين
من و سنگ قرار داد .میدانم ،برای اين که او را ديدم.
شخصی که با من بود او را نديد و هيچکس ديگر هم
او را نديد به جز من ،برای اين که… میترسم شما
حرفهای مرا نفهميد.
 فاالچی :و حقيقتا هم نمیفهمم اعليحضرت! محمدرضا پهلوی :برای اينکه شما ايمان نداريد.شما به خدا ايمان نداريد ،شما به من هم ايمان نداريد.
خيلی از مردم به آن عقيده ندارند .حتی پدرم هم آن را
قبول نداشت .او هيچوقت آن را قبول نکرد .او هميشه
در اين مورد میخنديد ... .من به وسيله خدا انتخاب
شدهام که ماموريتی را به پايان برسانم .روياهای من
معجزههايی بودهاند که کشور را نجات دادهاند .دوران
سلطنت من کشور را نجات بخشيده و اين به خاطر
ن است
اين بوده که خداوند در کنارم بوده .مقصودم اي 
که اين عادالنه نيست که اعتبار تمام کارهايی را که
برای ايران کردهام به خودم نسبت دهم .در حقيقت
میتوانستم اين کار را بکنم  .ولی نخواستم  .برای اين
که میدانستم که کس ديگری پشتيبان من است و او
خدا بود .منظورم را میفهميد؟
 فاالچی :نه اعليحضرت!اوریانا فاالچی – مصاحبه با تاریخ

فراز دوم:
 به راستی گمان پیدا کرده بود که قوانین اقتصادی
را هم میتوان منقاد و مطیع فرامین سلطنتی کرد.
در آن زمان دیگر نظرات مشورتی هیچ کس را به
جد نمیگرفت .در حالیکه در سالهای پیش از باال
رفتن درآمد نفت ،عدهای نسبتا کثیر ،از حسین عال
و عبداهلل انتظام تا امام جمعه و سید ضیاء ،مرتب
با شاه دیدار و رأی زنی میکردند ،در دهه واپسین
سلطنتش ،دیگر رأی و نظر این گونه مشاوران را نه
تنها نمیجست که برنمیتابید.
در آن سالها دیگر حتی با روزنامه نگاران و
دولتمردان غربی هم رفتاری آمرانه و گاه تحقیرآمیز
پیدا کرده بود.
بارها به تحقیر از دمکراسی ورشکسته دنیای
«چشم آبیها» سخن میگفت.
در گفتگویی با اوریانا فالچی حتی ادعا کرد که با
خدا رابطهای مستقيم دارد....
در یک کالم شاه یکی از شخصییتهای شکست
خورده ،اما کلیدی زمان بود .مردی بود که کشور
را به قول شکسپییر« :نابخردانه ،اما سخت دوست
میداشت».
كتاب»نگاهی به شاه» -عباس ميالني

گزارش  Bloombergبه قلم  Eli Lakeدر باره گروه ری استارتیها در ایران:

مسجدهارابسوزانید!

ترجمه و تنظیم به فارسی :امیر رنجبر

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

پیش از وقوع اعتراضهای مردمی اخیر در ایران ،چندین بشکنند .او اضافه میکند که« :سپس ما تصمیم گرفتیم
مورد حمله به مراکز دولتی ،بانک ها و مساجد توسط تا اعتراضهای آتشینی داشته باشیم! هواداران ما باید
افرادی که خود را پیرو جنبش ری استارت مینامند ،رخ مساجد دولتی و پاسگاههای پلیس را به آتش بکشند!»
(توضیح :منظور آقای حسینی از به آتش کشیدن مسجدها بدلیل وجود
داد .وبگاه اینترنتی بلومبرگ که یکی از رسانههای معتبر
خبری-تحلیلی جهان است ،در مقالهای مفصل با عنوان پایگاههای مقاومت بسیج در آنهاست – .مترجم)
«مجری شوی تلویزیونی ایرانی از هوادارنش میخواهد حسینی به هیچ وجه رهبر ناآرامیهای اخیر در ایران
تا مسجدها را آتش بزنند» درباره ری استارتیها ،اهداف نیست و اصوال به نظر نمیرسد خیزش مردمی دی
و فعالیتهای ایشان و ارتباط آنها با خیزش مردمی این ماه مردم به کمپین ری استارت ارتباطی داشته باشد
روزهای ایران توضیحاتی ارایه کرده است که خبرگزاری اما عنصر خشونت که در تظاهرات این روزهای ملت
دیده میشود ،میتواند با جنبش ری استارتی او مرتبط
ایرانشهر چکیده ای از آن را منتشر میکند:
«سید محمد حسینی» به دنبال انقالبی نامحتمل است .باشد زیرا برخورد فیزیکی مردم با عوامل حکومت
او آخرین باری که در ایران به سر می برد به سال  ۲۰07جمهوری اسالمی پیش از این در خیزش ملت در سال
بود .در آن زمان آقای حسینی مجری شوی تلویزیونی ( ۲۰۰۹جنبش سبز  )۱۳۸۸که پس از تقلب انتخاباتی
«سیمرغ» بود که سیمای جمهوری اسالمی پخش میشد .رژیم اتفاق افتاد ،دیده نشده بود .این یکی از دالیلی بود
سیمرغ برنامهای مسابقه ای-تفریحی بود که چند گروه از که باعث شد تا حسن روحانی رییس جمهور اسالمی
خانمها و آقایان برای برنده شدن در بازیها ورزشی و خواستار تعقیب قضایی افرادی شود که به اماکن دولتی
آسیب وارد می کنند.
رقابتی آن تالش می کردند.
اما امروز سید محمد حسینی در آمریکا زندگی میکند «پتکین آذرمهر» روزنامه نگار ایرانی تبار مقیم لندن
و از هوادارانش در ایران میخواهد تا مساجد را آتش به خبرنگار بلومبرگ گفت« :حداقل  ۲۰فیلم ویدیویی
زنند و پاسگاههای پلیس را تخریب کنند .از ماه مارچ از آسیب زدن به اماکن حکومتی در ایران که توسط
سال گذشته ،سید حسینی از طریق اینستاگرام ،تلگرام و گوشیهای موبایل مردم فیلمبرداری شده طی ماههای
سایر شبکههای اجتماعی پیامهایی مبنی بر مبارزه خشن اخیر به ویژه از ابتدای پاییز در شبکههای اجتماعی به
با حکومت جمهوری اسالمی برای مردم ایران می فرستد اشتراک گذاشته شده که هشتگ  restartiran#داشته
که با هشتگ  restartiran#در فضای مجازی مشهور است .من نمیگویم اعتراضات اخیر کامال مرتبط با
شده و جنبشی با همین نام «ری استارت ایران» را رهبری ریاستارتی هاست اما با اینکه آنها بخشی کوچکی
می کند .او حتی گوشه چشمی به حمایت دولت آمریکا از این خیزش عمومی بر علیه رژیم هستند ۲۰ ،مورد
حمله در سه ماه قابل چشم پوشی نیست و میتواند
نیز دارد.
آقای حسینی میگوید« :ما با اعتراض رنگی شروع به نوعی مبارزهای خشن را نمایش دهد و نمایانگر این
کردیم .ما از مردم خواستیم تا با شعارنویسی و اسپری است که ترس ایرانیها از حاکمان شان در حال از بین
کردن رنگ بر دیوار پایگاههای بسیج ،مبارزه را آغاز کنند».؛ رفتن است».
بسیج اصطالحی است که در نظام جمهوری اسالمی به کمپین ری استارت سید محمد حسینی همچنین باعث
گروه های شبه نظامی وابسته به حکومت گفته میشود نگرانی اداره کنندگان اپلیکیشن خبررسان تلگرام شده
که در مواقع بحرانی برای سرکوب ملت و حفظ منافع است که در داخل ایران پرطرفدارترین شبکه اجتماعی
رژیم وارد عمل میشوند .سید محمد حسینی توضیح آنالین است .در ماه اکتبر گذشته ،تلگرام نخستین شناسه
میدهد که در مرحله بعدی از ری استارتیها خواسته کاربری آقای حسینی را با نام  ،showman1مسدود
تا با سنگ ،شیشه پنجرههای ساختمانهای حکومتی را کرده و علت آن را ترویج خشونت توسط او اعالم کرد

که مغایر با قوانین خبررسان تلگرام است .حسینی از
اکانت دیگری استفاده کرد و کماکان به تشویق به مبارزه
بیش از یکصدهزار هوادارش در کانال تلگرامی خود
ادامه داد تا اینکه «پاول دورف» مالک اپلیکیشن تلگرام
طی بیانیه ای از بالک شدن مجدد حساب کاربری سید
محمد حسینی خبر داد و اعالم کرد که او با ترغیب ری
استارتیها به شکستن شیشههای اماکن عمومی و وسایل
نقلیه همگانی و فیلمبرداری از آنها ،قوانین ضدخشونت
تلگرام را زیر پا گذاشته و از حسینی خواست تا از این
«مسابقه خرابکارانه» دست بکشد .اما رهبر ری استارت
در واکنش به خواسته مدیر تلگرام ،از هوادارانش خواست
تا مساجد را با استفاده از کوکتل مولوتف به آتش کشیده
و از آن فیلم تهیه کنند!
این قابل درک است که چرا برخی از ایرانیان و
متحدان غربی آنها علیرغم خشن بودن روش مبارزه
ری استارتیها بخواهند از آنها پشتیبانی کنند؛ مگر نه
اینکه حکومت جمهوری اسالمی با همه ابزار زور و
خشونت به آزار و اذیت گروههای مختلف مردم از جمله
دانشجویان ،فعاالن ،اقلیتها ،رهبران کارگری ،زنان و ...
میپردازد و آن را روز به روز گسترش میدهد پس چرا
واکنش و مقاومت در برابر این خشونت فاشیسم دینی
نباید از همان جنس باشد؟
اما در این دوره زمانی روش ری استارتیها یک اشتباه
استراتژیک است زیرا اسلحه و قدرت در دست رژیم
است و تاکنون بارها ثابت کردهاند که از اعمال خشونت
و خونریزی هیچ ابایی ندارند .آشکارا تعداد اسلحه
مزدوران حکومتی از تعداد افراد معترض بیشتر است.
در وضعیت کنونی نافرمانی مدنی بدون خشونت بهترین
راه مبارزه برای ملت ایران است و بهانه هر نوع سرکوبی
را از حاکمان دینی کشور خواهد گرفت .ایجاد یک
ائتالف حداکثری در میان تودههای مردم باید نخستین
و مهمترین الویت باشد که به دور از خشونت محقق
خواهد شد و باعث میشود تا بدنه مذهبی جامعه و آنان
که از قوه قهریه فاشیسم دینی هراس دارند نیز به جمع
معرتضان بپیوندند .این درست است که حکومتهای
جنایتکار قدرتمند مانند آلمان نازی و ژاپن فاشیست با
عظیمترین جنگها به پایان رسیدند ولی الگوی مردم
ایران باید مبارزات ملتهایی باشد که با کمترین درگیری
و خونریزی رژیمهای دیکتاتوری را سرنگون کردند
همانگونه که در صربستان علیه اسلوبودان میلوسویچ و
در گرجستان در برابر ادوارد شوارد نادزه رخ داد.
سید محمد حسینی اما اینگونه نمیاندیشد ،او میگوید
که هموطنانش ممکن است به هر شکلی انقالب کنند.
هدف بعدی او آشنا کردن مخاطبانش با دانلد ترامپ
رییس جمهور آمریکاست و میگوید« :من ترامپ را
دوست دارم .او یک ستاره تلویزیونی واقعی بوده و من
نیز هم یک ستاره تلویزیونی واقعی هستم .ما بر روی یک
صفحههستیم».
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روی میز تحریریه« :آرای نویسندگان مقاالت منتشر شده در ایرانشهر الزاما دیدگاه این نشریه نیست»

نامهای از ایران:

«ننگ بر» را جایگزین «مرگ بر» کنیم
اخیرا نامهای از ایران به خبرگزاری ایرانشهر واصل
شدهاست که نویسنده آن گفته به دالیل امنیتی از بیان
نام خود خودداری میکند ،اما میکوشد تا سخنی را بر
قلمش جاری کند که حرف ملت خردمند ایران است.
نویسنده این نامه معتقد است که جامعه امروز ایران از
خشنونت مبری است و حتی باید در شعارهای خود
اذعان به ننگ حاکمان را جایگزین مرگ خواهی برای
دیگران کند .باید یادآوری کرد معنای «مرگ بر رژیم
آخوندی» که مردم داخل و خارج سر داده اند به معنی
نابودی تمام و کمال حکومت جمهوری اسالمی است
و از «ننگ بر» شاید نتوان این معنا را دریافت کرد .با این
توصیف ،متن این نامه بدون هیچگونه تغییری در زیر
آمده است:
نزدیک به چهار دهه می گذرد که نظام سفاک جمهوری
اسالمی با تاراج ثروت ملی و مکیدن خون مردم شریف
ایران به حیات ننگین خود ادامه می دهد .نظامی که
دستاوردی جز عقب ماندگی ،فقر گسترده مردم ،نابودی
منابع طبیعی و آینده فرزندان میهن نداشته ،حتی پیش از
تأسیس خود با دروغ و نیرنگ ،چنگال های کثیف خود
را در پیکر ملت پاک فرو برده و مشغول چپاول است.
سردم داران رژیم خودکامه و وابستگان شان که خود
را صاحبان دین انگاشته اند ،با تزریق فرهنگ مسموم
به جامعه سعی در تسلیم و فرمان برداری مردم نجیب
دارند و با زور استبداد ،ظلم و ستم ،تبعیض و تحقیر
و دیگر اعمال ضدانسانی ،حق آزادی را سلب و مردم
آزادی خواه ایران را به شدیدترین و بی سابقه ترین شکل
سرکوب می کنند .در کنار مزدوران خود فروخته رژیم
غیرقانونی که با چماق و سرنیزه و گلوله ،رو در روی
مردم عدالت خواه ایران صف آرایی کرده اند ،دستگاه
تبلیغات رژیم منفور ،ضد فرهنگ پر سر و صدا و بد بوی
خود را چون آوار بر سر مردم ایران می ریزد و با تهاجم
و تمسخر عقل و خرد مردم ،پرده جهل و سیاهی را پهن
تر می کند .رسانه های مواجب بگیر رژیم فاسد ،روزمره
بر طبل توخالی اقتدار پوشالی حاکمیت زورگو می کوبند
و می کوشند با تقدس نمایی ،بر جنایات و دزدی های
حاکمان ناپاک سرپوش گذاشته و با ترویج ابتذال ،افکار
عمومی را از مسایل اصلی ایران و جهان منحرف کنند.
مظهر برجسته فرهنگ منحط حاکمان فرومایه همان شعار
مرگ بر  ...است .چهل سال است زمام داران ستم پیشه
جمهوری سیاه اسالمی با شعار مرگ به زمین و زمان می
تازند و خواهان نابودی هر صدای مخالف هستند .مرگ
بر آن کشور یا دولت .مرگ بر این کس .مرگ بر آن

غیرخودی .مرگ بر ما .مایی که ضد والیت فقیه هستیم.
در این سال ها دژخیمان حکومت نهایت سوءاستفاده
از این شعار را کرده اند .دستگیری و زندان و شکنجه،
اعدام و قتل بی گناهان به هر بهانه و پاشیدن بذر مرگ و
نیستی ،فقط گوشه ای از آن است .تأثیر این شعار در ابعاد
بزرگ تر ،تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی ،حذف
مردم شایسته و کاردان و سوار کردن عناصر مفت خور و
بی کفایت و مال اندوز بر دوش ملت و تأمین هزینه های
گزاف سوءمدیریت و سوداگری از طریق خالی کردن
جیب مردم بیچاره است.
اکنون که غرش سهمگین طوفان زمستان  96باد در
بساط مقدس نمایان و دین فروشان انداخته است ،ما،
آن دسته از به حاشیه رانده شده ترین الیه های جامعه
که از خدمت به ملت و کشور برکنار و از زندگی و
هستی ساقط شده ایم ،مایی که شناسنامه سفید داریم
و هیچ وقت دور باطل میان به اصطالح اصالح طلبان
و اصول گرایان در چارچوب قواعد ولی فقیه بی اعتبار
را نپذیرفتیم ،ما نحیف اندامانی که همواره به هیچ گرفته
شده و صدا و چهره نداریم ،شانه به شانه خواهران و
برادران دردمندمان به خیابان آمده و خواهان برچیدن
نظام تبعیض آمیز جمهوری اسالمی هستیم .آواز دلنواز
انقالب که از جای جای مام میهن برخاسته ،لرزه بر اندام
تنومند اصول گرایان زشت روی با قیافه های همیشه
حق به جانب که خود و منتسبان شان را ارباب ملت
می پندارند انداخته و نقاب لبخند خائنان اصالح طلب
که مردم تشنه را در هزارتوی تاریک و مخوف عمارت
دهشتناک والیت فقیه به امید قطره عدالتی سرگردان
می کنند ،کنار رفته است .مردم به جان آمده دیگر گول
اصالح طلبانی را نمی خورند که در جنگ قدرت با
اصول گرایان ،با شعارهای گمراه کننده ،قیام  88را در
نطفه فاسد کردند و فریاد اعتراض مردم را به جنبش سبز
کاهش داده و رهبرانی معرفی کردند که وعده بازگشت
به عصر کشتار و تباهی خمینی دیو سیرت می دادند .آنان
مردم را به بی راهه کشانده و زمینه ساز خاموشی جنبش
شدند و با تداوم خفقان ،شرایط را برای ظهور نوکیسگان
عوام فریب پس از خود فراهم کردند .آخر تا چند سال
می توان تناورترین کاخ ستم دوران را که پایه های کج
آن در بستری از خون بنا شده ،با شعار اصالح ساختار از
سرنگونی نجات داد و سرپا نگه داشت؟
صدای بلند شکست دیوارهای ضخیم کاخ بیداد از زلزله
خیزش مردم ستم دیده در دی ماه به گوش می رسد.
استبداد سیاه با تمام قوای سرکوب داخلی و پشتیبانی

حامیان قدرتمند خارجی که به بهای حراج استقالل
کشور دست و پا کرده ،قصد خاموشی دوباره فریاد مردم
را دارد .رژیم خون آشام برای حفظ بقای مصیبت بارش،
مردم صلح جوی ایران را به آتش جنگ و تبدیل ایران
به سوریه دیگر تهدید می کند .اما عزم راسخ مردم وطن
پرست دیگر خاموشی نمی گیرد .رژیم کریه هر چه
بخواهد ما را بفریبد ،کتک بزند و زندان کند یا بکشد،
مردم آگاه راه راستین رهایی از زنجیرهای زندان ظلمات
جمهوری اسالمی را یافته اند .آنها با شعار کوبنده؛ اصالح
طلب ،اصول گرا ،دیگه تمومه ماجرا ،رژیم مزور تا دندان
مسلح را خلع سالح کردند ،با شعارصریح؛ مردم گدایی
می کند ،آقا خدایی می کند ،والیت فقیه را بی حیثیت
ساختند و با شعار؛ استقالل ،آزادی ،جمهوری ایرانی،
آینده روشن کشور را تضمین کردند .ما بی چارگان
بی چهره نیز دوشادوش هم وطنان دلیرمان در صف
اول مبارزه هستیم و همراه با خروش مردم زجردیده،
فریاد داد می کشیم .اما ما هرگز شعار مرگ نمی دهیم.
ما این نظام بی آبرو را الیق ننگ می دانیم و خواهان
مرگ و نابودی کسی نیستیم .ملت خردمند ایران پس از
سرنگونی رژیم پلید ،بر بستر خلل ناپذیر فرهنگ مردم
فرهیخته و دانای این سرزمین ،پایه های راست حکومتی
بی همتا در جهان را پی گذاری خواهد کرد که قوانین
انسانی و مترقی آن ضامن آزادی ،عدالت و برابری باشد.
فریب خوردگان و حقوق بگیران چماق به دست که
از سر ناچاری خود را ارزان به مزدوری فروختند ،به
آغوش مهربان مردم بزرگوار ایران باز خواهند گشت.
جانیان و خائنان و متجاوزان و دزدان ،هر جای دنیا که
پنهان شده باشند ،در پیشگاه ملت محکوم اند و حقوق
و ثروت به یغما رفته از حلقوم شان بیرون کشیده شده و
به مردم برگردانده خواهد شد .آنان در زباله دان تاریخ ،با
داغ رسوایی بر پیشانی ،بار گران ننگ را تا ابد به دوش
خواهندکشید.
آری ،ننگ بر هر چه مرگ بر! ما از ته جان فریاد می
زنیم ننگ بر دیکتاتور .ننگ بر اصل والیت فقیه .ننگ بر
خامنه ای .چه زیباست بر دیوار روستاها و شهرهای ایران
ما شعارهایی چون این نوشته باشد :خامنه ای ،خامنه
ای ،ننگت باد .یاران ،در مبارزه با جور جالدان والیت،
راهی طوالنی و بس دشوار پیش روی ماست ولی روزی
هست که در هوای پاکیزه و عطرآگین دشت های آالله
گون ایران زمین ،دست در دست هم سرود صلح و
آزادی بخوانیم.

افقي:
 -1تجربه و امتحان  -نام قديم قندهار
 -2سر نيزه  -از انواع ماهي  -شواهد
 -3آخر چيزي  -راه رفتن كودكانه  -آفريده شدگان -
زينت رو
 -4داالن  -بلبل  -الهه عقل
 -5نوعي يقه  -خانه پشت به آفتاب  -بالش كوچك
 -6شهر آذربايجان  -رام  -پولك
 -7همراه پشتك  -شغال  -گل سرخ نقاشي
 -8حرف نگفتني  -قدرت  -توان  -سبكي در آواز
 -9واحد پول مقدونيه  -موش خرما  -روده گوسفند
 -10مار بزرگ  -احصائيه  -كينه توزي و انتقام
 -11نقاب زنان  -كام  -گزيدن مار
 -12ساقه برنج  -الهه زراعت  -شب را در جايي ماندن
 -13چهره  -گواه  -بيماري كمخوني  -تخممرغ انگليسي
 -14برچسب  -واحد طول انگليسي  -واحد پول
بنگالدش
 -15ملوان و ناخدا  -معاني
عمودی:
 -1از انواع ابرها  -پايتخت يوگسالوي
 -2امان  -زبان مردم پاكستان  -ستاره
 -3ضمير جمع  -فرياد بلند  -تيرانداز  -حرف دهانكجي
 -4بوزينه  -حمام بخار  -درشكه هندي
 -5ريسمان آويزان كننده ميوه به سقف  -زين و برگ

اسب  -پايتخت يونان
 -6قوچ  -راكب  -عضوي گوارشي
 -7جميل  -فرياد شادي  -اداره كننده
 -8توان آخر  -پارسنگ ترازو  -كفگير  -نام آذري
 -9رسوم  -از شهرهاي آذربايجان شرقي  -كوچكترين
عدد چهار رقمي
 -10فلز سكه زني  -دوستداران  -پشيماني
 -11باالپوش بلند  -آرزوانه  -خوابگاه
 -12كربن خالص  -ويرگول  -يگانه
 -13آش  -انزجار  -جوان  -از نهاد برآيد
 -14در امان  -اثر لرد جرج بايرون  -پردهدري
 -15نگران  -از شاخه هاي دو ميداني

حل جدول شماره گذشته

10

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و سوم -شماره  - 101آدینه  19ژانویه 2018

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO:101 - JAN,19 , 2018

در دنیای پیرامون ما:

بزرگترین ناوهای هواپیمابر جهان کدامند؟

بین کلمه ناو هواپیمابر و حقیقت این غولهای
دریایی فاصلهای عمیق وجود دارد که تا روی عرضه
آن نایستاده باشی از درک آن عاجز خواهی بود .اما
در میان ناوهای هواپیمابر شاید این چند تا خودشان
غولهایی بیمانند محسوب شوند:

 -۱ناو هواپیمابر یو اس نیمیتز (آمریکا)
ناو کالس یو اس نیمیتز با طول  ۳۰۵متر بزرگ
ترین ناو هواپیمابر جهان شناخته می شود .این ناو
با قیمت  ۴.۵میلیارد دالر ،عنوان پرهزینه ترین ناو
هواپیمابر جهان را نیز در اختیار دارد ۱۰ .فروند از
این ناو هواپیمابر  ۱۰۰۰۰۰تنی توانایی حمل ۹۰
هواپیمای جنگی را داشته و با توپ ها و موشک های
ضد هوایی نیز مجهز شده اند .انتظار می رود که هر
کدام از این ناوها  ۵۰سال خدمت مفید داشته باشند با
این وجود نمونه ای بهتر و جدیدتر با نام یو اس اس
جرالد فورد در حال ساخت است که بسیار بزرگتر
بوده و نزدیک به  ۱۲میلیارد دالر برای ساخت آن
هزینه شده است .تاکنون دو فروند از این ناو بسیار
بزرگ ساخته شده و قرار است  ۸فروند دیگر نیز
ساخته شود.

 -۲ناو هواپیمابر یو اس آمریکا (آمریکا)
ناو هواپیمابر کالس یو اس آمریکا یک ناو غول
پیکر دو منظوره است که اولین نمونه از آن با هزینه
 ۳.۴میلیارد دالر ساخته شد .این ناو هواپیمابر از
ناوهای کالس وسپ بزرگتر بوده و توانایی حمل
تعداد بیشتری هواپیما و هلی کوپتر با سایزهای
بزرگتری را نیز دارد.
جالب اینکه این ناو جنگی یکی از دو مرکز سیار
فرماندهی دریایی آمریکا را روی عرشه خود دارد.

هسته ای است که برای عملیات دفاعی طراحی شده
است .در دهه  ۱۹۸۰میالدی چهار فروند از این
ناوشکن ها ساخته شده بود که هر کدام از آن ها بیش
از  ۲میلیارد دالر قیمت دارند .از این تعداد تنها یک
فروند عملیاتی است و سه فروند دیگر نیز در حال
بازسازی و روزآمدسازی شدن هستند.

 -۳ناو هواپیمابر یو اس َوسپ (آمریکا)
تاکنون  ۸فروند ناو کالس وسپ در نیروی دریایی
ایاالت متحده ساخته شده که هدف آن ها پشتیبانی از
نیروهای زمینی در حال نبرد در سراسر جهان است.
هر کدام از این ناوهای هواپیمابر کوچک بیش از
 ۷۵۰میلیون دالر قیمت دارد و با  ۱۰۰۰خدمه می
توانند بیش از  ۲۰۰۰سرباز نیروی دریایی و تعدادی
هواپیما ،هلی کوپر و دیگر تجهیزات نظامی بزرگ را
در خود جای دهد.

 -۴ناو هواپیمابر آدمیرال کوزنتسوف (روسیه)
ناو آدمیرال کوزنتسوف یک ناو هواپیمابر سنگین
است که دارای قابلیت های تدافعی و تهاجمی بوده
و به موشک های ضد کشتی و ضد زیردریایی مجهز
شده است .تنها یک فروند از این ناوها باقی مانده و
مابقی به چین فروخته شده اند .این ناو که در سال
 ۱۹۹۰ساخته شده تنها ناو هواپیمابر بزرگ نیروی
دریایی روسیه است که توانایی حمل  ۳۰هواپیما را
دارد.

 -۶ناو هواپیمابر کالس ایزومو (ژاپن)
ناو هواپیمابر کالس ایزومو ژاپن تنها نمونه ای است
که از این کالس ساخته شده است اما ژاپن قصد دارد
یک فروند دیگر نیز از آن بسازد .این ناو مخصوص
حمل هلی کوپتر طراحی شده و توانایی شکار
زیردریایی های دشمن را دارد .ناو ایزومو گنجایش
 ۱۴هلی کوپتر ۴۰۰ ،سرباز و تجهیزات سنگین را
دارد .برای ساخت این ناو بیش از  ۱.۲میلیارد دالر
هزینه شده و به دلیل قانون اساسی ژاپن تنها برای
مقاصد دفاعی مورد استفاده قرار میگیرد.

 -7ناو هواپیمابر کالس شارل دوگل (فرانسه)
ناو غول پیکر شارل دوگل اولین ناو ساخت کشور
فرانسه است که از سوخت هسته ای استفاده می کند و
در واقع تنها ناو هواپیمابر هسته ای است که به نیروی
دریایی ایاالت متحده تعلق ندارد .این ناو با هزینه ی
 ۴میلیارد دالری خود در سال  ۲۰۰۱به آب انداخته
شد .ناو هواپیمابر شارل دوگل توانایی حمل ۴۰
فروند هواپیمای جنگی را داشته و بدون سوختگیری
مجدد ۲۰ ،سال به فعالیت خود ادامه خواهد داد .در
ابتدا مشکالتی در زمینه طراحی ،ساخت و نگهداری
از آن وجود داشت اما پس از رفع این مشکالت ،ناو
شارل دوگل به ماموریت های مختلفی در آب های
 -۵ناو کالس کایروف (روسیه)
ناو روسی کالس کایروف یک ناوشکن با سوخت سراسر جهان فرستاده شده است.
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دنبال کنید

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

رویدادهای هفته:

از آدینه  19ژانویه 2018

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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آیا وقوع لرزههای پیاپی در غرب ایران
امری معمولی است؟

سازمان لرزه نگاری ایاالت متحده از ثبت بیش از  150زمین
لرزه در کمتر از  24ساعت در مناطق غربی ایران و همجوار با
مرز عراق در استان کرمانشاه خبر داده است .روندی که برخی
کارشناسان آن را غیر معمول می دانند اگرچه دلیل دال بر غیر
طبیعی بودن منشا آن تا کنون ارائه نشده است.
اما پشت پرده این زمین لرزهها چیست و چرا مناطق غربی
ایران در یک ماه گذشته به بستری لرزان از زمین مبدل شده
است؟! اتفاقی که دست کم در دو دهه گذشته در زندگی
شهروندان این منطقه سابقه نداشته.
اگرچه وقوع زلزله ای با شدت  ۷و سه دهم در مقیاس
ریشتر در منطقه سرپل ذهاب و تخریب گسترده در این منطقه
توجهها را به مناطق لرزان غرب ایران جلب کرد اما از آن زمان
تا کنون در طی کمتر از  60روز وقوع لرزه های بزرگ متنوعی
به نگرانیهای جدی در محافل علمی دامن زدهاست.
با این حال در شامگاه یکشنبه گذشته به وقت محلی شنیده
شدن صدای مهیب و انفجار گونه در مناطق مختلف شهر
کرمانشاه و نیز مشاهده نوری عجیب در آسمان که به ترس
عمومی در منطقه انجامید به موجی از شایعات در این باره
دامن زده است.
این اتفاق در حالی رخ داده است که تنها  48ساعت قبل
در سومار زمین لرزهای با قدرت  ۵.۶ریشتر ساعت  ۱۰و ۲۹
دقیقه صبح به ثبت رسید و در کمتر از  20دقیقه سه لرزه بزرگ

دیگر در منطقه وسیع تری احساس شد که حتی در کرمانشاه
و مناطق وسیعی از استان ایالم نیز قابل احساس گزارش شده
است.
این در حالی است که شاهدان عینی انفجار مهیب در استان
کرمانشاه را تایید میکنند و شدت انفجار به حدی بوده
است که موجب وحشت مردم شد .همچنین گزارش شده،
شیشههای منازل تا شعاع کیلومترها شکسته است و وزارت
کشور از نیروهای مسلح درخواست اعزام بالگردهای مجهز به
سالح جنگی به منطقه کرده است.
از دیگر سو فرماندهی سپاه گفته که اخیرا یکی از شهرهای
زیر زمینی موشکی ایران در غرب این کشور به بهره برداری
رسیده است و همین شایعه ارتباط لرزههای مکرر زمین با این
اقدامات را افزایش می دهد.
با این حال مرکز لرزه نگاری ایاالت متحده میگوید نمیتوان
رابطه مستقیمی بین عمقی که لرزهها در آن رخ داده با
فعالیتهای احتمالی نظامی حکومت ایران برقرار کرد.
یکی از کارشناسان این مرکز علمی به خبرگزاری
آسوشیتدپرس گفته :وقوع لرزههای ناشی از فعالیتهای
نظامی امر بیسابقهای نیست اما نمیتوان با صراحت گفت
منشا لرزشهای مناطق نزدیک به مرز ایران و عراق امور غیر
طبیعی است .با این حال این وضعیت از نظر علمی نگرانکننده
قلمداد میشود.
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