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ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...

صفحه 7

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و دوم -شماره  - 99آدینه  5ژانویه2018

w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

در صفحات دیگر:

داستان «افسانه» را به صورت
پاورقی در صفحه  5بخوانید
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برایپشتیبانیوهمراهیباتظاهراتسراسریمردمقهرمانایران:

پلیسلسآنجلسمجوزبزرگترین
راهپیمایی ایرانیان را صادر کرد
SUNDAY, JAN 7, 2018

پیشنهاداتمهمکنتتیمرمن
بهپرزیدنتترامپ
مایکپنس:میخواهیمایرانیان
به آزادی برسند

01:00pm
Federal Building,
11000 Wilshire Blvd, Los Angeles

به دعوت دهها گروه سیاسی،
تلویزیونهای سراسری و رسانههای
حکومت نظامی اعالم نشده اما مردمی جامعه ایرانیان لسآنجلس و
هماهنگی کمیته پشتیبانی از تظاهرات
ایران در تصرف آنهاست
ملی مردم ایران ،پلیس لسآنجلس
مجوز راهپیمایی بزرگ ایرانیان را برای
روز یکشنبه  7ژانویه  2018صادر کرد.
چه کسی پشت اعتراض
در این راهپیمایی که راس ساعت
گسترده در ایران است؟
یک بعدازظهر از مقابل فدرال بیلدینگ
آغاز شده و در موازات محل تردد
عابرین پیاده در مجاورت خیابانهای
آیا رنت کنترل در کالیفرنیا ادامه
ویلشیر به سمت شرق تا وستوود،
مییابد
وستوود به سمت جنوب تا
سانتامونیکا و باز گشت از همین مسیر
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید به سمت شمال و غرب تا فدرال

بیلدینگ ادامه خواهد یافت.
در فراخوان کمیته پشتیبانی از
تظاهرات ملی مردم ایران آمده است:
«میلیونها ایرانی که در خارج از ایران به
سر میبرند ،با احترام به عقاید  ،آداب
و انگیزههای متفاوت مردم ایران و با
تایید خواستههای به حق آنان از این
خیزشهای ملی و سراسری ایران با
برگزارییکراهپیماییبزرگپشتیبانی
و مشارکت خود را اعالم میدارند».
همزمان محوطه اصلی مقابل
ساختمال فدرال بیلدینگ نیز به
همت ایرانیان مبارز و وطن دوست
و با همدلی و همراهی گروهها و
شخصیتهای کوشنده سیاسی آماده

میزبانی از همه عزیزان است که در
تجمعی یکپارچه و وطن پرستانه
همگام و همدل با هممیهنان عزیزمان
در داخل ایران شعار ایران دوستی
سرداده و خواهان سرنگونی رژیم
استبداد دینی جمهوری اسالمی در
همه اشکال و ابعاد ان شده و خواهان
بازگشت آزادی و آبادانی به سرزمین
مادریمان در پناه رای و اراده ملی
باشیم.
شایان ذکر است ،برگزار کنندگان این
راهپیمایی بزرگ کوشیدهاند تا با تامین
امکانات ایمنی ،پزشکی و بهداشتی
اولیه الزم ،شرایط مناسب برای شرکت
کنندگان را فراهم آورد.

رییس جمهوری آمریکا وعده حمایت بزرگ از معترضان ایرانی داد

رئیس جمهوری ایاالت متحده در راستای حمایت
خود از اعتراضات مردمی در ایران به شهروندان داخل
این کشور وعده داده که مردم ایران در وقت مناسب
حمایت بزرگی از سوی ایاالت متحده دریافت کنند.
اما مشخص نکرد که این حمایت در چه سطحی ارائه
میشود و یا شامل چه جنبههایی از کمکهای آمریکا
به مردم ایران خواهد بود.
پرزیدنت دونالد ترامپ در اولین نوشتار خود بر
روی توئیتر در سحرگاه سوم ژانویه گفت که برای
مردم ایران که خواستار بازپس گیری حاکمیت خود
از مقامات فاسد هستند ،احترام زیادی قائل است.
رئیس جمهوری آمریکا اشارهای به «حمایت بزرگ»
آمریکا نکرد اما در روزهای گذشته ،مقامهای دولت
آمریکا خواستار آزادی اینترنت و دسترسی آزادانه
مردم به شبکههای اجتماعی شده بودند.
فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا طی یک هفتهای
که از اعتراضات مردم در سراسر ایران میگذرد ،تا
کنون هشت توئیت با مضمون حمایت از مردم ایران
منتشر کرده است.
روز دوشنبه نیز آقای ترامپ اعالم کرد زمان تغییر
در ایران فرا رسیدهاست.

پرزیدنت دونالد ترامپ ،یکشنبه و در آخرین
روز سال  2017هم در توئیتر خود نوشت :ایران،
نخستین دولت حامی تروریسم با موارد زیادی از
نقض حقوق بشر که به صورت ساعتی اتفاق می
افتد ،حاال اینترنت را هم قطع کرده تا تظاهرکنندگان
دوستار صلح نتوانند با هم ارتباط برقرار کنند .اصال
خوب نیست!
پیش از این آقای ترامپ در موضع گیری جداگانه

اعالم کرد با مردم ایران همراهی می کند .رئیس
جمهوری آمریکا در اولین واکنش به اعتراضات در
مشهد و کرمانشاه ،خواستار توجه حکومت ایران به
مطالبات مردم و تظاهرات مسالمت آمیز ایران شده
بود.
دولت ترامپ می گوید از شورای امنیت درخواست
بررسی اضطراری پرونده ایران در شورای امنیت و
شورای حقوق بشر را مطرح میکند.

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:

شاهزاده ،خواستار پیوستن ارتش و پلیس به مردم ایران شد

شاهزاده رضا پهلوی از نیروهای نظامی و انتظامی خواست به «صفوف ملت» ایران
بپیوندند و در توئیتی نوشت :جان باختن شماری از دلیرترین مردان و زنان وطن
در اعتراضات سراسری و بازداشت عده زیادی دیگر ،مردم ایران را در ادامه راهشان
مصممترمیکند.
وی افزود :از نیروهای نظامی و انتظامی میخواهم که همین امروز حساب خود را از
مستبدان سرکوبگر جدا کنند و به صفوف ملت بپیوندند.
این چندمین موضع گیری شاهزاده رضا پهلوی درباره اعتراض های گسترده در ایران
است.
روز سه شنبه هم ،ساعتی بعد از اینکه رهبر جمهوری اسالمی ایران «دشمنان» را
مسئول این اعتراضها دانست ،شاهزاده رضا پهلوی ضمن دروغ نامیدن این ادعا،
نوشت ،این یک دروغ است و یکی از ساختههای رژیم است که هر بار که احساس
میکند تهدید شده ،مطرح میکند .این قیام واقعی است ،در حال روی دادن است ،و
 ۱۰۰درصد ایرانی است.
این چندمین موضع گیری شاهزاده رضا پهلوی است .اول ژانویه  ،2018فرزند آخرین
شاه ایران نوشته بود «فداکاری» معترضان ایرانی که هزینههایی زیادی بر آنها تحمیل
کرده« ،شایسته ستایش ملی است».
شاهزاده رضا پهلوی پیش تر هم ضمن اعالم اینکه رژیم فعلی ایران را اصالحپذیر
نمیداند ،گفته بود وجود این رژیم خسارات جبران ناپذیری به ایرانیان وارد کرده
است .در موج تظاهرات سراسری که ایران را فرا گرفته شعارهای متعددی در حمایت
از خانواده پهلوی وقدر شناسی از رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی در ایران سر داده
شده است.
به یادمان سالمرگ شادروان :

علی دشتی

مایک پنس :میخواهیم ایرانیان به آزادی برسند

معاون رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی
پژوهشگر ،روزنامهنگار ،دیپلمات ایرانی ،از اعضای مجلس شورای ملی و و خطاب به مردم ایران گفت پرزیدنت ترامپ و او
مجلس سنای ایران در دورهایی از سلسله پهلوی.
امیدوارند که شاهد دستیابی مردم ایران به آزادی و
آیندهای دموکراتیک باشند.
مایک پنس روز در گفتگوی اختصاصی با «گرتا فن
ساسترن» از خبرنگاران برجسته آمریکایی و وابسته به
بنگاه سخنپراکنی آمریکا گفت من امیدوارم مردم ایران
متوجه بشوند که آمریکا و مردم این کشور دوستان آنها
هستند.
ما میخواهیم شاهد دستیابی آنها به آزادی و آیندهای
دموکراتیک باشیم .ما میخواهیم آنها از حکومتی که به
تهدید و ارعاب جهان ادامه می دهد فاصله بگیرند.
معاون رئیس جمهوری آمریکا پیش از انتشار این گفتگو
در توئیتر خود از آن خبر داد و چند نقل قول خود را
منتشر کرد.
مایک پنس درباره این گفتگو نوشت :گفتگوی مستقیم
با مردم ایران .امروز با گرتا فن ساسترن مصاحبه کردم
که برای ایران پخش خواهد شد .پیام پرزیدنت ترامپ
و من واضح است :بر خالف گذشته ،این بار آمریکا در
کنار معترضان شجاع ایران که برای آزادی زندگیشان را
به خطر انداخته اند خواهد استاد.
آقای پنس افزود :من در مصاحبهام با گرتا از حمایت

و تائید واضح پرزیدنت ترامپ از افزایش اعتراضات در
شهرهای سراسر ایران که مطابق با نقش آمریکا به عنوان
قهرمان آزادی در جهان است گفتم.
معاون رئیس جمهوری آمریکا :می دانم تفاوت سکوت
و ناکامی دولت قبلی در حمایت از آزادی و تمایل
بیپروای پرزیدنت ترامپ برای ایستادن در کنار مردم
شجاع ایران ،به مردم معترض که در خیابانهای شهرهای
ایران هستند ،امید میدهد.
مایک پنس :ایران سردمدار تروریسم دولتی در جهان
است .دیدن خیزش مردم ایران برای درخواست تغییر در
کشورشان باید تمامی آمریکاییان ،دوستدار آزادی و مردم
جهان که به آزادی ارج می نهند ،خوشایند باشد.
دولت پرزیدنت ترامپ از دومین روز اعتراضات در
ایران ،همراهی خود را با مردم معترض ایران اعالم کرد.
آقای پنس در توییتر نیز به موضوع ایران و رفتار آقای
اوباما پرداخته و عدم حمایت پرزیدنت اوباما ار مردم
معترض ایرانی در سال  2009را ننگ آور خوانده بود.
او همچنین به تازگی پیکان حمالت خود را به سوی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی هدف گیری کرده و از
دیگر کشورهای جهان خواسته بود همراه با آمریکا
پشتیبان مردم ایران و در مقابل سپاه و دیگر نیروهای
سرکوبگر حکومتی قرار بگیرند.
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در کانون خبر:

خانواده خامنهای به دالیل امنیتی به ترکیه فرستاده شدهاند

الکساندر شومیلی کارشناس مسائل خاورمیانه ،از تاثیر حوادث ایران بر روسیه و طغیان
مردم که یادآور انقالبی است که منجر به سقوط محمدرضاشاه پهلوی در  ۱۹۷۹شد،
چنین میگوید« :بنا بر اخباری که دریافت کردم در شهرهای بسیاری مردم مسلح شده
و مراکز بسیج و سپاه را تسخیر کردهاند .معترضین نسبت به مالها بسیار خشمگیناند.
حتی طبق خبری که به گوشم رسیده ،علی خامنهای رهبر دینی ایران از این وقایع بسیار
نگران شده و خانوادهاش را به دالیل امنیتی راهی ترکیه کرده است».
به گزارش یک منبع خبری ترکیه ،سردمداران ایران ابتدا بیگانگان و در راس آنها
ی شدهاند ،اما
ایاالت متحده آمریکا و عربستان سعودی را متهم کردند .این منابع مدع 
بدون شک وضعیتی مانند سوریه سال  ۲۰۱۱و شرایطی مشابه -که منجر به شعلهور
شدن آتش جنگ داخلی شد -بر ایران حکمفرماست.
مقامات روس و سخنگویان رسمی دولت روسیه به بهانه تعطیالت سال نو سکوت
را ترجیح دادهاند .در حالی که وقایع ایران -که روسیه آن را به عنوان متحد خود
برگزیده -در آینده بالهایی بیشتر از سوریه بر سر مسکو نازل خواهد کرد .با توجه به
روند حوادث ،این وقایع در آینده میتواند به دو شکل بر روسیه تاثیر بگذارد.
سناریوی اول
اعتراضها تمام ایران را فراخواهد گرفت و بعد از زمینگیر شدن سپاه و بسیج ،حکومت
اسالمی سرنگون خواهد شد .در نتیجه نیروهای سپاه از سوریه عقبنشینی خواهند کرد.
نفوذ روسیه بر دولت دمشق که حمایت زمینی را از دست داده ،در مدت زمانی کوتاه از
میان خواهد رفت و بشار اسد نیز به دنبال حکومت تهران سقوط خواهد کرد.

ایجاد وضعیتی مشابه جنگ داخلی نامحدود خواهد شد .همان طور که در سال ۲۰۱۱
در سوریه رخ داد .رژیم ایران برای افزایش قدرت خود در داخل ،نیروهای خود را از
سوریه ،عراق و لبنان خارج خواهد کرد .باز هم نتیجه مشابهی در انتظار روسیه است.
فقط در مدت زمانی طوالنیتر.
به نوشت ه این منبع خبری ،بشار اسد نیز بدون پشتیبانی مسلح ایران سرنگون میشود و
سناریوی دوم
رژیم ایران با استفاده از زور ،اعتراضها را سرکوب خواهد کرد و همین کار سبب تاثیر روسیه نیز همراه با او از میان میرود.

حکومت نظامی اعالم نشده اما ایران در تصرف آنهاست

در حالیکه رهبران جمهوری اسالمی از وجود آزادی
یک تجمع کوچک را نداشتند.
اعتراض در ایران در سخنان خودمیگویند گزارشهای
حضور نیروهای نظامی و امنیتی و نیروهای گاردهای
تصویری ارسالی از ایران نشان میدهد که در خیلی
ضد شورش در شهرهای گوناگون به اندازه ای توصیف
از شهرهای بزرگ ،با حضور هزاران مامور انتظامی و
شده است که پادگانی شدن سیمای شهرهای بزرگ ایران
نظامی ،حکومت ،مانع برگزاری تجمع میشود.
تعبیر می گردد.
در هفته اخیر مقامهای آمریکا از حکومت ایران
از سوی دیگر بسیاری از فرماندهان نظامی و مقامات
خواستهاند ،به حق اعتراض مردم ایران احترام بگذارند.
امنیتی در سکوتی کامل از هرگونه اظهار نظر درباره
همزمان ،حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته،
حوادث اخیر خودداری کرده اند .تنها فرمانده کل سپاه
مردم در ایران حق اعتراض دارند .همچنین محمد جواد
با اشاره به محمود احمدی نزاد و بدون نام بردن از وی
ظریف وزیر خارجه در توئیتی ادعا کرده بود که ایرانیان این ادعای مقام های جمهوری اسالمی ایران در حالی به دروغ مدعی شده که این اعتراضات از سوی وی
حق رای و اعتراض دارند.
است که در خیلی از شهرها ،مردم حتی حق برگزاری هماهنگ شده است.

چه کسی پشت اعتراض گسترده در ایران است؟

ادیوی سراسری و غیرانتفاعی « »NPRآمریکا
در مصاحبه با «رابین رایت» ،کارشناس اندیشکده
«ویلسون» و نویسنده مجله «نیویورکر» میپرسد:
پشت اعتراضات مرگبار در ایران چه کسانی قرار
دارند؟ رابین رایت میگوید تظاهرات رهبر ندارد
ولی میتواند به برخورد حکومت با مردم منجر
شود.
در حالیکه بیش از یک هفته از اعتراض گسترده در
ایران میگذرد ،رادیوی سراسری و غیرانتفاعی «ان
پی آر» آمریکا در مصاحبه با «رابین رایت» نویسنده
ارشد هفتهنامه پرتیراژ «نیویورکر» میپرسد پشت
اعتراضات مرگبار در ایران چه کسانی قرار دارند.
رابین رایت میگوید تظاهرات رهبر ندارد ولی
میتواند به برخورد حکومت با مردم منجر شود.
رابین رایت ،محقق اندیشکده «ویلسون» ،به «الیشا
چنگ» خبرنگار «ان پی ار» میگوید اعتراضهای
کنونی ،رهبر مشخصی ندارد ،و اگر تظاهرات به
خشونت بیشتر کشیده شود ،آنگاه شاهد رویاروئی
حکومت ایران و مردم آن خواهیم بود.
ان پی آر میگوید آشکار است که نارضایتی عمومی
سراسر ایران را فراگرفته است و تنها از طریق
رسانههای اجتماعی است که میتوان به رویدادهای
شهرهای جداگانه و پراکنده نظر انداخت.
رایت میگوید :جالب است که حسن روحانی،
رئیس جمهوری اسالمی ،در سخنان خود در
تلویزیون دولتی ،وجود مشکالت را پذیرفت ،ولی
همچنین گفت که خشونت تحمل نخواهد شد ،و
خط مناقشه در همین جاست.

رابین رایت میگوید شعار «مرگ بر دیکتاتور»
که در این روزها به گوش میرسد ،در تظاهرات
سال  ۱۳۸۸هم شنیده میشد ،زیرا رهبر نتیجه
انتخابات را تائید کرده بود ،اما اعتراض این روزها،
گستردهتر است ،و بر سر مسائل اقتصادی شروع
شد.اما دامنه سیاسی سابقه داری دارد.
ایران کنونی  ۳۰درصد بیکار در میان جوانان
کشور دارد ،و قیمت برخی از ارزاق در کمتر دو
هفته گذشته  ۴۰درصد باال رفته است.
رابین رایت میگوید :آنچه با اعتراض به قیمت
ارزاق در مشهد آغاز شد ،سریعا به اعتراضی
سراسری علیه حکومت جمهوری اسالمی تبدیل
شده است.
او میگوید تظاهرات هم علیه علی خامنهای،
رهبر رژیم ،و کل سیستم حکومت فاسد مذهبی
است ،و هم علیه حسن روحانی ،رئیس جمهوری
اسالمی ،ولی برخالف اعتراضات به نتیجه

انتخابات در سال ۱۳۸۸که طی آن ،نامزد بازنده
در میان تظاهرکنندگان ظاهر شد و آنها را حمایت
کرد ،تظاهرات روزهای اخیر در ایران ،فاقد رهبری
مشخص است.
با این حال مردم شعارهایی در حمایت از خانواده
پیشین سلطنتی ایران سر دادهاند .اگرچه نمی
توان این شعارها را نشانگر ایده همه مردم ایران
قلمداد کرد اما باید گفت بخشی از مردم ایران به
گذشته کشور خود رشک می برند و می خواهند
از سمبلهای آن دوران و نمادهای مدرنیسم پهلوی
پیروی کنند.
رابین رایت ،خبرنگار سابق نیویورک تایمز در ایران،
و مولف چندین کتاب تحقیقی درباره ایران امروز،
میگوید تظاهرات کنونی آشکارا خطری واقعی برای
کل رژیم در بر دارد ،چون از یکسو شمار تظاهرات
بسیار است و از سوی دیگر ،نیروهای امنیتی برای
سرکوب آنها ،فراخوانده شدهاند.

آنها که با مردم همصدا شدند

اعتراضات مردمی در شهرهای سراسر ایران با واکنش
هنرمندان در داخل و خارج کشور نیز روبرو شده است.
داریوش اقبالی ،ابراهیم حامدی ،گوگوش ،شیرین
نشاط ،عارف عارفکیا و همچنین تهمینه میالنی ،حمید
فرخنژاد ،علیرضا عصار ،فرهاد اصالنی و رضا صادقی
به تظاهرات سراسری که در رسانههای بینالمللی نیز
بازتاب زیادی داشت واکنش نشان دادند.
اعتراضات سراسری در ایران اکنون وارد هفتمین روز
شده و کسانی که آن را «موج بیریشه» و شمعی در
حال خاموشی قلمداد میکردند ،مجبورند بیشتر در انتظار
بمانند تا پیشبینیشان به برکت سرکوب بیامان مردم
توسط رژیم درست از آب در بیاید.
در هر حال ،صدای بلند و سراسری معترضان را
نمیتوان انکار کرد .چنانکه هنرمندان و سینماگران در
داخل و خارج کشور نیز همراهی و همپایی خود را با
معترضان اعالم کردهاند .با این وجود ،اغلب هنرمندانی
که پرچمدار حمایت از دولت حسن روحانی و انداختن
رأی به صندوق «دولت تدبیر و امید» بودند و در هر دوره
انتخاباتی با کلیپهای آنچنانی به تبلیغ برای نامزدهای
خودی رژیم میپرداختند و تهییج و تشویق مردم برای
شرکت در انتخاباتی وظیفهی خود میدانستند که در
آن تنها میشد بین «بد» و «بدتر» گزینش کرد ،تا کنون
سکوت اختیار کردهاند.
رخشان بنیاعتماد ،فاطمه معتمدآریا ،اصغر فرهادی،
رضا عطاران ،هدیه تهرانی ،سحر دولتشاهی ،بیژن کامکار،
هوشنگ ابتهاج ،پریسا بختآور ،رضا کیانیان ،حسین

زمان ،رضا داودنژاد ،حبیب رضایی ،بهنوش طباطبائی،
ستاره اسکندری ،مهران غفوریان ،محمود عزیزی ،برزو
ارجمند ،ملیکا و مریال زارعی ،شبنم قلیخانی ،فرزاد
حسنی ،الله اسکندری ،الهام حمیدی ،آزاده نامداری،
ریما رامینفر ،نسرین نصرتی ،شیال خداداد ،محمدرضا
حکیمی ،سیدعبدالحسین مختاباد ،حافظ ناظری که پای
صندوق رأی رفتند و تصاویر اینستاگرام و توییتر خود را
به رنگ بنفش درآوردند ،در برابر موج اعتراض مردمی
هنوز ساکت هستند و نظاره میکنند.
اما در این بین ،تهمین ه میالنی ،جعفر پناهی ،سیروان
خسروی ،هومن سیدی ،رضا صادقی ،امیر آقایی،
امین زندگانی ،فرهاد اصالنی ،نوید محمدزاده ،ترانه
علیدوستی،مهنازافشار،محسنتنابنده،حمیدرضاآذرنگ
از برخورد نیروهای امنیتی با معترضان ابراز نارضایتی و
شکایت کرده و از وضعیت اقتصادی و اجتماعی که مردم
را به خیابانها کشانده انتقاد کردند.
جعفر پناهی در یادداشتی خواستار برگزاری رفراندوم
در ایران شد تا مردم دوباره به جمهوری اسالمی «نه» یا
«آری» بگویند.
مهناز افشار بازیگر سینما در توییتر خود نوشت «:این
صدای مردم معترض است و جواب صدای اعتراضشان
باتوم و گاز اشکآور نیست».
امیر آقایی ،بازیگر نوشت« :این خاک همیشه ندا میداد».
محسن تنابنده بازیگر سینما و تلویزیون نوشته است« :
آقای روحانی بودجه مملکت باید صرف مردم بشه نه
صرف نهادهای مالیات نده ،بیبازده و غیرمولد».

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

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

حمیدرضا آذرنگ هم نوشت« :جنابان با اعتماد همین
مردم بر کرسی نشسته .احقاق حق از شریفترین
گوشزدهای شریعی و طریقی همه باورهای توحیدی
است .اندکی انصاف».
رضا صادقی خواننده نوشت« :این مردم از فشار زندگی
و خستگی روحی رنج میکشن  ،خسته شدن از شنیدن
هر روزی خبر دزدیها و اختالسها و دعواهای سیاسی و
دست آخر گرونیها و ۰کمبودها دامنگیرشون میشه».
ترانه علیدوستی بازیگر سینما که مدتها بود در
توییتر فعال نبود ،در توییتی از برخورد فیزیکی با مردم
انتقاد کرد و نوشت« :به نوبه خود خواهش میکنم این
رویه را همینجا متوقف کنید با مردم معترض برخورد
فیزیکی نکنید؛ خشم آنها را درک کرده و آرامشان کنید».
علیدوستی افزوده است« :با هر نگرشی امانتدار جان و
سالمتیشان باشید؛ چه معترضین ،چه بازداشتشدگان.
انتظار داریم در امنیت باشند و در پناه قانون».

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

آخرین نظرسنجی مشترک دانشگاه  USCو لسآنجلس تایمز نشان میدهد
که لسآنجلس نقش تعیین کنندهای در انتخابات فرمانداری کالیفرنیا برای
سال  2018خواهند داشت و این موضوع شانس آنتونیو ویراگوسا را تقویت
میکند زیرا او برای دو دوره ،شهردار انتخابی در لسآنجلس بوده است و در
بین التینتبارها محبوبیت دارد و از آنجایی که  47/5درصد لسآنجلس را
التینتبارها تشکیل میدهند ،برای او هزینه کمتری در زمینه تبلیغات انتخاباتی
با هزینه دو میلیون دالر در هفته پیشبینی میشود.
گرچه در مجموع آنتونیو ویراگوسا و گوین نیوسام معاون کنونی فرماندار
کالیفرنیا شانه به شانه پیش می روند و از سوی دیگر جان چیانگ رئيس  58/6 ،2005درصد رای لسآنجلسیها را جذب کرده است در حالی که
خزانهداری کالیفرنیا نیز از لسآنجلس کانتی است و میتواند از رای آنتونیو گوین نیوسام در انتخابات  2010برای معاونت فرمانداری  38/9درصد رای
ویراگوسا کاسته و به رای گوین نیوسام بیافزاید .آنتونیو ویراگوسا در انتخابات لسآنجلس کانتی را داشته است.

آیا رنت کنترل در کالیفرنیا ادامه می یابد

گرچه قانونگذاران کالیفرنیا و فرماندار کالیفرنیا جری براون سال  2017را با
تالش برای کنترل و مهار افزایش اجاره آپارتمان و خانه در کالیفرنیا گذراندند،
لیکن این جدال نتوانست به اندازه کافی و ضروری پاسخگوی نیاز باشد.
روز 2ژانویه اعالم شده است که در روز  11ژانویه ،کمیته مسکن و توسعه
جامعه در مجلس نمایندگان جلسة ویژهای برای کنترل اجاره بها خواهند داشت
و اگر نتوانند به نتیجه الزم برسند ،این موضوع به عنوان الیحهای در انتخابات
 2018به رای عمومی گذاشته خواهد شد .چهل سال پیش الیحه  13برای کنترل
افزایش مالیات امالک به رای مردم گذاشته شد و میتوان رایگیری مشابهی را
برای کنترل اجاره بها در کل کالیفرنیا داشت.

چرا ماهیها از ساکرامنتو ریور فرار کردهاند؟

با ناپدید شدن شمار باالی ماهیان و آبزیان در رودخانه ساکرامنتو ـ سانواکین
کالیفرنیا ،دولت فدرال در راستای درخواست برای پمپاژ بیشتر آبرسانی به
جنوب کالیفرنیا در آغاز سال  2018گام برمیدارد.
همواره موضوع مقررات و قوانین برابر در آبرسانی از شمال کالیفرنیا با در نظر
گرفتن ماهیها و آبزیان از یک سو و از سوی دیگر موضوع آبیاری مزارع و
باغهای میوه در مرکز کالیفرنیا موضوع مناقشه بین دولت فدرال و دولت کالیفرنیا
و کنشگران محیطزیست و صاحبان باغها و کشتزارها بوده است.
خواست دولت فدرال و دانالد ترامپ رئيسجمهور این است که عملیات
آبرسانی از شمال به جنوب کالیفرنیا بدون مانع صورت گیرد ،لیکن اداره تامین
منابع آبی در کالیفرنیا هنوز موضوع کاهش ماهیها را نپذیرفته و آن را یکی از
عوامل در نظر گرفتن در طرح دلتا میداند.

فروش آزادانه ماریجوآنا آغاز شد

با آغاز سال  2018و آزادی فروش ماریجوانا در کالیفرنیا به افراد باالی 21
سال برای مصرف شادی و تفریح و اوقات فراغت صفهای طوالنی در برابر
شمار کم فروشندگان با پروانهکار نمایانگر نیاز مردم از یکسو و نیاز به صدور
و توزیع پروانهکار بیشتر از سوی دیگر را به نمایش میگذارد.
با این که در نوامبر  2016این الیحه از تصویب عمومی مردم کالیفرنیا گذشت
لیکن سال  2017را قانونگذاران بر سر مقررات ویژه و صدور پروانهکار گذراندند
و تنها در دو هفته آخر سال به بررسی درخواستها و صدور پروانهکار اقدام
نمودند که به نظر کافی نمیرسد .در مراسم گشایش شماری از این فروشگاهها
در شمال کالیفرنیا و جنوب کالیفرنیا قانونگذاران و مسئوالن شهرداریها که
موافق بودند برای قیچی کردن روبان سبز شرکت کردند که جسی آرِگوئين
شهردار شهر برکلی و سناتور نانسی اسکینر دو چهره معروف آن بودند.

ریدلی توماس سرانجام استعفا کرد

سباستین ریدلی توماس نماینده لسآنجلس در خانه نمایندگان پس از هفتهها
غیبت به سبب بیماری و نیاز به استراحت پس از  5جراحی در سال گذشته ،در
نامهای به آنتونیرندون رئيس خانه نمایندگان کالیفرنیا ،استعفای خود را اعالم
نموده است و دالیل استعفای خود را نیاز به استراحت و بهبود خوانده است.
او که منطقهای شامل وستوود ،کالورسیتی ،کرنشا و بالدوین هیلز را نمایندگی
میکرد ،یکی از اعضای فعال کمیته مالیاتی در مجلس بود .با این استعفا ،شهر
لسآنجلس با یک انتخابات پیشبینی نشده دیگر در سال  2018روبهرو خواهد
شد .در  3آپریل انتخابات ویژهای برای نمایندگان برگزار میشود که اگر در آن
زمان نمایندهای با رای اکثریت نباشد به انتخابات  5جون  2نفر با باالترین برای
گزینش نهایی راه خواهند یافت.
به کنارهگیری شدهاند و جیمی گومز نیز با گزینش به کنگره ،کرسی خود در
دو نماینده دیگر  ،رائول بوکانِگرا و مت دبابنه به سبب مسائل جنسی ناگزیر کالیفرنیا را ترک کرده است.

کاهش  20درصدی جرم در لسآنجلس

اداره شریف کانتی لسآنجلس اعالم کرد که در سال  2017میزان جرایم به
ویژه در زمینه قتل و فعالیتهای گنگها به میزان  20درصد کاهش داشته است
و شمار قتلها که در سال  210 ،2016نفر بوده در سال  2017به  167نفر
کاهش داشته است .در شهرهای کامپتون ،لینوود و شرق لسآنجلس که بدترین
و خشونتبارترین منطقه حوزة کار شریف دپارتمان کانتی لوس انجلس است
این کاهش به  40درصد رسیده است.
در مناطقی مانند لیکوود ،لنکستر و غرب هالیوود نیز که زیر نظارت شریف
دپارتمان کانتی لسآنجلس است این کاهش  5درصد گزارش شده است.
در مجموع جرائم در منطقه کانتی و زیر نظر شریف دپارتمان از  2014تا ،2014

برای پیدا کردن
صاحبان مشاغل

و نیاز به داشتن اطالعات از
مهمترین اتفاقات روز

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
با مرکز اطالعات ایرانیان تماس
بگیرید:
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 26درصد کاهش داشته که در
سال  2015بیشترین افزایش را
نشان داده است.در سال ،2017
شمار تجاوز جنسی با  5درصد
کاهش ،دزدی مسلحانه با 2
درصد کاهش دزدی معمولی با
 2درصد کاهش و آتش زدن با
 12درصد کاهش روبرو بوده
است.

تالش برای جلوگیری از افزایش مالیات بنزین

مخالفان طرح افزایش مالیات بنزین در کالیفرنیا اعالم کردند که تالش خود را
برای پیشگیری از اجرای این قانون به کار خواهند گرفت زیرا نشان داده شده
است که رانندگان کالیفرنیا به هر روی میزان بیشتری مالیات اتوموبیل و دیگر
مخارج را میپردازند و نیازی به افزایش جدید نیست.
در ماه آپریل  2017طرح افزایش مالیات بنزین از سوی قانونگذاران تصویب
و به امضای جری براون رسیده است تا بتواند  5/2میلیارد دالر برای تعمیر
جادههای کالیفرنیا ،تامین مالی و بودجه نماید و در تالش هستند آن را در
افزایش مالیات جبران کنند ،مخالفان برآورد کردهاند که از سال  25 ،2018دالر
به طور میانگین هر راننده برای پالک ساالنه خود خواهد پرداخت و نباید به
سوی این افزایش رفت .طرح مخالفان در نوامبر  2018به رای عمومی گذاشته
خواهد شد.

استعفا یا کناره گیری از ترس ؟

نورمن پاتیز یکی از اعضای عالیرتبه هیئت مدیره دانشگاههای  UCپس از
 16سال ،از سمت خود کنارهگیری و اعالم بازنشستگی کرد.
گرچه مخالفان او میگویند او برای پیشگیری از بیشتر مطرح شدن مسائل
مزاحمت جنسی دست به این استعفا زده است لیکن او به خبرنگاران گفته
است که هیچ گونه فشاری از سوی دانشجویان و کمیته انضباطی برای برکناری
وجود نداشته زیرا کاری که او نسبت به ِه ِدر مک دونالد انجام داده یک شوخی

دوستانه بوده است.
در ماه می  2016در استودیوی پادکست متعلق به نومن پاتیز ،هنگامی که ِهدرِ
مک دونالد مشغول ضبط آگهی بازرگانی برای سینهبند بود ،نورمن پاتیز به او
گفته است آیا میتوانم هنگام ضبط سینههای شما را در دستان خود بگیرم.
با رسانهای شدن این موضوع این عضو عالیرتبه هیئت مدیره دانشگاههای
 UCتحت فشار قرار گرفته بود.
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داستان بلند دنباله دار به قلم سیاوش صابر
قسمت چهارم

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.
احمد گفت:
دیگر از من طلب عقل و دل و هوش مکن
کان تحمل که تو دیدی همه برباد آمد
افسانه گفت :طبع شعرت هم که خوبه
احمد گفت :حاال کجاشو دیدی اینو داشته باش
آه ای خدای مهربان از من نگیر افسانه را
اول بکش این احمد دیوانه را
افسانه گفت :نه بابا تو یه چیزیت میشه
احمد همچنان درحال پیشروی بود و کم کم ستر
عورت را نقص و از صنایع بدیع خداوند رحمان
رونمایی میکرد افسانه هم که مدتها بود از هرگونه
حتی لمس جنس مخالف محروم بود لحظه به لحظه
بیشتر تحریک میشد .بدنش را نرم و لخت بدست
احمد سپرد تابه هر کجاکه میخواد بره گویی تصمیم
داشت با اولین هم آغوشی چنان اثر و خاطرهای
در روح و جسم احمد بزاره که توان ترک اونو تا گویی کز ا ین جهان به جهان دگر شدم
ابدالدهر از دست بده دمبهدم اشتیاق احمد بیشتر احمد همانطوریکه ماست چکیده رومزه مزه میکرد
میشد و ضرباهنگ قلبش تندتر دلش میخواست زمان گفت:
متوقف بشه او چه شبهایی که در رویا افسانه رو به از روزی که برای اولین بار وارد اتاقم شدی تاحاال
بستر کشیده بود ولی کمتر احتمال تحقق عملی این باور کن بیشتر از صد بار این شعر و گوش کردم.
رویا رو میداد.
ساعتی بعد از نهار با موسیقی و مرور خاطرات
هرچه
بود
داده
کف
از
اختیار
دیگه
که
افسانه هم
گذشته سپری شد.
از عشوه و لوندی رو که در وجودش انباشته بود
احمد گفت :دوست داری بریم ماهیگیری؟
سخاوتمندانه بروز میداد و آتش به خرمن صبر و قرار افسانه گفت :کجا ؟
احمد میزد.
احمد گفت :توهمین رودخونه جلو ویال ؟
سرانجام آرامش و سکون بر اتاق سایه افکند افسانه گفت :بریم
افسانه نگاهش به سقف بود و تمام وجود احمد در و احمد گفت :تا تو بری و لباس گرم بپوشی من به
چشمانش که به افسانه خیره شده بود احمد از تخت قاسم بگم وسایل و از تو انباری در بیاره و یه کمی
بزیر اومد و به افسانه گفت تو کمی استراحت کن من طعمه ردیف کنه و با این حرف از هال بیرون رفت.
برم به حسین زنگ بزنم و ترتیب نهارو بدم راستی آنها دقایقی بعد در کنار رودخونه روی یه تخته
چی دوست داری؟
سنگ درکنار هم جای گرفتن و احمد سعی میکرد
فراموش
هم
چکیده
ماست
پلو.
باقلی
افسانه گفت:
رموز کارو به افسانه یاد بده...
نشه.
افسانه گفت :زیاد میای کنار رودخونه؟
یا
میگی
جدی
گفت:
خندید
ی
م
درحالیکه
احمد
احمد گفت :هر وقت که حالم گرفته س و به ویال
میخوای بمن لطف کنی؟
پناه میارم بیشتر اوقاتم و اینجا میگذرونم .میدونی این
افسانه با لبخندی ملیح گفت :نه بخدا جدی میگم آب به آدم آرامش میده و اضافه کرد تو این رود خونه
من هم دوست دارم و اضافه کرد تا تو به حسین زنگ ماهی کمه به همین دلیل من گاهی وقتا میرم سد الر
میزنی منهم یه دوش میگیرم و میام .
اونجا خیلی بهتره اگه تو امروز حوصله ات سر نرفته
آشپزخونه
به
داد
احمد بعد از اینکه سفارش غذا
و خوشت اومده فردا میریم سد الر
رفت و درحال سر و سامون دادن به خوراکیهای افسانه گفت :خیلی خوبه بریم
خریداری شده بود که افسانه هم اومد و احمد و به آنروز اونا نتونستن حتی یه دونه ماهی بگیرن در
کناری زد و افسار کار و در دست گرفت و به احمد نتیجه احمد گفت :هوا داره سرد میشه میخوای
گفت :تو یه صندلی بزار و بشین و تماشا کن.
برگردیم و افسانه گفت آره و به ویال برگشتن.
میکرد
ورانداز
و احمد هم همانطور که افسانه رو
افسانه به اتاق رفت تا لباسش وعوض کنه و احمدهم
گفت راستی خانوم ،من گردن شکسته توی آن رفت سراغ مرغ و گوشت و آنهارو برای فردا آماده
بحبوحه کار حواسم نبود تو چرا بیادم نیاوردی که کرد وهمزمان افسانه هم اومد و احمد ماهواره رو
برات لباسو کفش و لوازم آرایش و خیلی چیزای روشن کرد و باهم به تماشای فیلم تایتانیک که از
دیگر مورد نیاز و بخریم؟!
ماهواره پخش میشد نشستن کمکم فیلم داشت به
میخریم
بوقتش
داریم
وقت
افسانه گفت :حاال حاالها
آخر میرسید که حسین از راه رسید و افسانه کمک
احمد گفت :بمحض اینکه برگشتیم من یه حساب کرد و بساط شام و آماده کرد.
بانکی برات باز میکنم تا خودت هرچی که خواستی احمد یه شیشه ویسکی و یکی دو تا قوطی آبجو
بخری و ادامه داد افسانه یه لحظه منو نیگا کن و تا آورد و درحین خوردن شام جام خودش و پرکرد
افسانه روشو بطرف احمد برگردوند احمد با گوشی افسانه هرچه خواست از خوردن شونه خالی کنه نشد
ازش عکس گرفت.
و باالخره اصرار احمد کارخودش و کرد و افسانه هم
افسانه گفت :خیلی بدی عکس اونم با این قیافه؟
یه پیک کوچولو رو باال رفت.
احمد گفت :مگه چیه خیلی هم خوبه در این لحظه هنوزساعتی از صرف شام نگذشته بود که کم کم
صدای قاسم و شنید که میگفت حاج آقا حسین اومده چشای افسانه خمار شد و لپاش گل انداخته بود به
و احمد همانطور که با صدای بلند جوابشو میداد که احمد گفت اگه کاری باهام نداشته باشی رو همین
اومدم به افسانه گفت :واسه شب چی سفارش بدم؟ کاناپه دراز به دراز میخوابم
افسانه گفت :نیاز نیست گوشت و مرغ و همه چی احمد گفت مگه میشه عزیز دلم خودم کولت میکنم
داریم خودمون یه چیزی درست میکنیم.
و میبرم تو اتاق وبعد ازجابلند شد و افسانه رو بغل
فردا
واسه
بزار
احمد گفت :حاال یه امشبو کوتاه بیا
کرد و باتاق خواب برد.
تازه ما مثال اومدیم ماه عسل قرار نیست تو همش تو افسانه گفت :دیوونه بزارم زمین کمرت درد میگیره
آشپزخونه باشی.
احمد گفت :کمری که با این چندقدم درد بگیره
افسانه گفت :خودت هرچی خواستی سفارش بده واسه الی جرز خوبه وقتی به اتاق رسیدن افسانه را
و احمد بیرون رفت و غذا رو گرفت و پول غذا و روی تخت گذاشت و شروع کرد به در آوردن لباس
انعام حسین و داد و بهش گفت ساعت نه شب دو افسانه
پرس جوجه کباب سفارشی با همه مخلفات برامون افسانه که لحن حرف زدنش تغییر کرده بود و خیلی
بیار .ماست و دوغ هم یادت نره و در حالیکه حسین شل حرف میزد گفت :ای وای به مامان زنگ نزدم.
داشت دور میشد رو کرد به قاسم و گفت راستی قاسم احمد گفت :با این حالی که تو داری حاال اگه مامان
یادت باشه من اینجا نیستم و تو مدتیه منو ندیدی اگه صداتو بشنفه فکر میکنه چه اتفاقی افتاده فردا بهش
از خونه و یا از هرکجا کسی زنگ زد و سراغی از من زنگ میزنی هنوز حرف احمد تموم نشده بود که
گرفت جواب تو همینه.
پلکهای افسانه سنگین شد و خوابید.
احمد
و
باشید
مطمئن
آقا
حاج
قاسم گفت :چشم
***
بداخل برگشت.
هماسعی کرد از غیبت احمد نهایت استفاده رو
افسانه بساط سفره را روی میز نهارخوری وسط هال ببره پس صبح زود ازخواب بیدار شد با انکه وضع
پهن کرد
مزاجیش چنگی بدل نمیزد و احساس میکرد فشارش
احمد غذا رو بدست افسانه داد و بطرف لپ تاپش پائینه ولی تصمیم داشت کار انتقال سند خونه فرهادو
رفت و درحالیکه اونو راه میانداخت گفت :اهل تموم کنه لباسشو پوشید و دستی به سروگوشش
موسیقی هستی؟
کشید و به آژانس زنگ زد و ماشین خواست و بعد
افسانه گفت :آره و از همه جورشم .جواب سئوال از اتاقش خارج شد سعید توی هال بود وقتی مادرشو
بعدی ترو هم پیشاپیش دادم توخودت چی؟
دیدکه لباس بیرون پوشیده گفت :مامان این وقت
احمد گفت :هرچی که در مورد ما میگن درسته صبح کجامیری اونم با این حالت؟
اینو میگم چون واقعا وقتی به خلوت میرویم اون هماگفت :یه کاری دارم که باید خیلی وقت پیش
کار دیگه رو میکنیم .به عنوان مثال یکی از همین انجام میدادم.
بچههای همکار ما تو کار واردات انواع و اقسام سعید گفت :مثل اینکه کار مهمیه؟
مشروبات الکلی و آبجوست و هر وقت پارتی جدید هما گفت :آره بعدا راجع بهش باتو صحبت میکنم.
جنسش میرسه از هر کدوم چند تا نمونه برام میاره سعید گفت :پس بزار لباس بپوشم و ترو برسونمو
من بخاطر سعید میارم اینجا و واسه روز مبادا ذخیره هما گفت :زنگ زدم آژانس جلو دره و با گفتن این
میکنم و تصمیم دارم امشب ترو مست کنم.
حرف ازخونه خارج شد.
افسانه گفت :حرفشو نزن من تا حاال لب نزدم.
هما آدرس محضرو به راننده داد و دقایقی بعد جلو
احمد گفت :آبجو که اشکالی نداره...
دفترخانه پیاده شد و یه راست به اتاق سردفتر رفت و
افسانه گفت :فعال بیا که غذا یخ کرد و احمد با خودش و معرفی کرد.
شنیدن صدای تار پشت میز قرار گرفت و صدای سر دفتر به احترام او از جاش بلند شد و به اوتعارف
استاد در اومد که میخوند:
کرد تا بشینه و زنگ زد و چائی خواست و بعد به
از در در آمدی و من از خود بدر شدم
وی تسلیت گفت و کمی از دوستیش با فرهاد گفت

انگاری میخواست به او حالی کنه که از کم و کیف
قضایا خبر داره.
این نحوه برخورد سردفتر باعث شد تا هما جرات
بیشتری پیدا کنه وخواسته شو مطرح کنه.
گفت میخوام این سند و بنام پسرم انتقال بدم و
میخوام این کار طوری انجام بشه که اون فکر کنه من
این خونه رو قبال خریدم و حاال دارم بنامش میکنم
سردفتر گفت مشکلی نیست چون قبال سند بنام شما
تنظیم شده ما امروز از شما امضا میگیریم و بعد
مدارک شناسائی آقا پسرو از شما میگیریم و دو روز
دیگه باهم بیاین تا از ایشون هم امضا بگیریم و سند و
به شما بدیم و بعد معاونش و صدا کرد و گفت اون
سند آقا فرهاد و از ایشون امضا بگیر تا بعد من بگم
دیگه باید چیکار کنی؟
هما به اتاق بغلی رفت و پس از امضا دوباره به اتاق
سردفتر برگشت و از کیفش دو برگ سند در آورد و
به سردفتر داد.
سردفتر پرسید :اینا چیه؟
هما گفت :سند یه مغازه و آپارتمانه میخوام شما
زحمتش و بکشید و باذکرشماره سند و مشخصات
یه وصیتنامه تمام و کمال که شامل همه اموال منقول
و غیر منقول باشه تنظیم کنید و فقط پسرمو به عنوان
تنها وارثم معرفی کنم.
سردفتر گفت شما خواسته خودتون و با عبارات
حقوقی بیان کردین.
هما گفت بعد از سالها زندگی با کسی که از صبح
تا شب کارش همینه دونستن اینا چیز زیادی نیست.
سردفتر گفت باشه من همزمان با کار سند اینوهم
آماده میکنم.
هما تشکرکرد و خواست هزینه انتقال و بده که
سردفتر گفت هزینه شو اون خدابیامرز پیشاپیش
تسویه کرد .هزینه سند جدید و بعد ازینکه کارش
تموم شد باشماحساب میکنم.
هماگفت پس اگه فعال کار دیگری ندارین من برم؟
سردفتر در حالیکه کشوی میزش و باز میکرد یه
دسته کلید و در آورد و به هما داد و گفت :باید بهتون
بگم که ماموریت تخلیه وسایل خونه رو به من داده
بود که من از بچهها خواستم اینکارو انجام بدن ولی
متاسفانه بعد از آن وقت نکردم یه سر برم ببینم در چه
حاله ،شما یه سر برین اونجا اگه موردی بود و نیاز
به کمک داشتین حتما به من زنگ بزنید شماره منو
که دارین؟
هماگفت آره و تشکرکرد و بعد از خداحافظی خارج
شد
هما به اون سمت خیابون رفت یه ماشین دربست
گرفت وخودشو بخونه فرهاد رسوند زمانیکه کلید ها
رو یک بیک امتحان میکرد تا ببینه کدوم یکی بهش
میخوره زنی از خونه بغلی در اومد و با دیدن هما
بطرفش رفت وسالم گفت و ادامه داد مبارکه بسالمتی
شما خریدین؟
هما گفت آره و در همین موقع کلید در داخل قفل
چرخید و در باز شد زن همسایه میل داشت همچنان
روده درازی کنه که هما گفت ببخشید من عجله دارم
و ازش خداحافظی کرد و داخل خونه شد و درو
پشت سرش بست خونه کامال خالی بود و بوی مرگ
و گرد و غبار از همه جا بمشام میرسید هما خیلی
خسته بود ولی یه تکه جای تمیز پیدا نکرد که چند
دقیقه بشینه و نفسی تازه کنه در نهایت تصمیم گرفت
برگرده ازخونه خارج شد و در حالیکه داشت برای
محکم کاری سه قفله ش میکرد با دیدن زن همسایه
که دوباره داشت بطرفش می اومد کلید و در آورد و
با عجله از آنجا دور شد و با اولین ماشین خودشو
بخونه رسوند.
احمد هم صبح زود ازخواب بیدار شد خیلی آرام
بطوریکه افسانه رو بیدار نکنه لباسشو پوشید و به
حیاط رفت .قاسم تو حیاط مشغول نظافت و جمع
آوری برگها بود با دیدن احمد کارشو رها کرد و
بطرف احمد اومد و سالم غرایی کرد احمد همچنانکه
جواب سالمشو میداد دست در جیب کرد و مقداری
پول به قاسم داد.
قاسم گفت :حاج آقا نیاز نیست همین تازگیها
دادین.
احمد گفت :بگیر تعارف نکن در ضمن اگه خانوم
بیدار شد و سراغ منو گرفت بگو رفته نون بگیره
قاسم گفت آقا میگفتین من میگرفتم
احمد درحالیکه در ماشین و باز میکرد و سوار میشد
گفت نه کار دیگه هم دارم و پس از آن ماشینو روشن
کرد و خارج شد
ساعتی بعد که بایه ظرف کله پاچه و نون سنگک داغ
وارد شد افسانه بساط چای و صبحونه رو آماده کرده
و منتظر احمد بود .
احمد گفت :سالم.
افسانه جواب سالمش وداد و گفت کجا رفته
بودی؟
احمد گفت برات نون سنگک داغ و کله پاچه گرفتم
دوست داری البته کره و پنیر و مربا هم گرفتم که اگه
دوست نداشتی گشنه نمونی؟
افسانه گفت نه دوست دارم آنها بعد از صبحونه
راهی سد الر شدن توی ماشین احمد گفت بزار من از
همین لحظه آموزش درس ماهیگیری رو شروع کنم.
افسانه گفت :خیلی مسئله روجدی گرفتی؟
احمد گفت :برای شروع هرکاری باید حداقل یه
اطالعات اولیه رو داشته باشی مثال برای ماهیگیری
باید فرق بین ماهی تازه و کهنه رو بدونی
افسانه باخنده گفت مگه توی رودخونه ماهی کهنه
هم پیدا میشه؟
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
 5تا  11دسامبر( 15تا  21دی)

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

 1313خورشيدى (  1935ميالدى)
زادروز فروغ فرخزاد  -شاعر و فيلمساز
آثار شنيدارى ،ديدارى و كتابهاى فروغ فرخزاد و
در مورد او در شركت كتاب موجود است
 1324خورشيدى (  1946ميالدى)
درگذشت ميرسيدمحمد امامى -امام جمعه
تهران
 1347خورشيدى (  1969ميالدى)
درگذشت حميد سياح  -رجل سياسى ايران
 1349خورشيدى (  1971ميالدى)
مقامات امنيتى ايران تعداد دانشجويان ايرانى
كنفدراسيون را در خارج از كشور  1500نفر
اعالم كردند
 1356خورشيدى (  1978ميالدى)
كليه مراكز دانشگاهى در اعتراض به سفر كارتر
به ايران 3 ،روز تعطيل شد
 1378خورشيدى (  1999ميالدى)
درگذشت ملوك ضرابى ،هنرمند آواز ايران

شنبه  16دی 6/ژانویه

 1294خورشيدى (  1916ميالدى)
تصرف جنوب ايران توسط قواى انگليس و
عقب نشينى نيروهاى آلمان
 1338خورشيدى (  1960ميالدى)
درگذشت نيما يوشيج (على اسفنديارى) بنيان
گذارشعر امروز ايران
 1352خورشيدى (  1974ميالدى)
آغاز محاكمه متهمان سوءقصد به خاندان
سلطنتى دردادگاه نظامى
دو کتاب در اين مورد يکی با عنوان «من يک
شورشی هستم « توسط عباس سملکار و ديگری
با عنوان «دستی در هنر ،چشمی بر سياست «
توسط رضا عالمه زاده از انتشارات شرکت کتاب
در چند سال گذشته منتشر شده است .
 1363خورشيدى (  1984ميالدى)
درگذشت بهرام صادقى ،نويسنده
 1386خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشت حميد عاملى ،قصه گوى قديمى راديو
ايران بر اثر سرطان ريه در سن  66سالگى در
تهران .او کار خود را از سال  1330و از سن 10
سالگي در راديو آغاز کرد .از سال  1350اجراي
برنامه پرطرفدار « راه شب « راديو ايران را برعهده
گرفت .پخش برنامه «قصه يک روز تعطيل « که
 33سال به طور مداوم ادامه داشت ،شهريور ماه
 1385به دستور مدير راديو تهران متوقف شد و
فعاليت حميد عاملي بعد ار بيش از پنجاه سال در
راديو متوقف شد.
 1389خورشيدى (  2011ميالدى)
درگذشت محسن پزشكپور ،بنيا نگذار حزب پا
نايرانيست در هشتاد و سه سالگى به علت بيمارى
در تهران .وى مخالف مشهور جدايى بحرين از
ايران بود .وى در سال  1327همراه با داريوش
فروهر حزب ملت ايران را تشكيل داد .در سال
 1330از اين حزب جدا شد و حزب پا نايرانيست
را به طرافدارى از سلطنت تشكيل داد .آقاى
پزشكپورحقوقدان و وكيل دادگسترى بود و از
وى دخترى به جا مانده است.
شرکت کتاب از ناصر انقطاع کتاب « پنجاه سال
تاريخ باپان ايرانيستها» را منتشر کرده است

جنگ و خروج وى از ايران
کتابی با عنوان « خاطرات و يادداشتهای
یکشنبه  17دی 7/ژانویه
ارتشبد فريدون جم» تاليف دکتر مرتضي مشير
 1306خورشيدى (  1928ميالدى)
استعفاى زين العابدين رهنما  -معاون رييس توسط شرکت کتاب منتشر شده است.
الوزرا
سه شنبه  19دی 9/ژانویه
 1314خورشيدى (  1936ميالدى)
اعالم رسمى كشف حجاب با برگزارى جشنى  1231خورشيدى (  1853ميالدى)
در دانشسراى عالى و شركت رضا شاه پهلوى و قتل ميرزا تقى خان اميركبير در حمام فين كاشان
همسر و دختران وى در اين جشن
کتاب « اميرکبير اخگري در تاريکي « نوشته
ناصر انقطاع از انتشارات شرکت کتاب
 1317خورشيدى (  1939ميالدى)
تأسيس سازمان پرورش افكار در ايران
 1321خورشيدى (  1943ميالدى)
 1322خورشيدى (  1944ميالدى)
شاعر و اديب  « -عبرت » درگذشت محمدعلى
درگذشت سليمان ميرزا اسكندرى -رهبر مصاحبى
سوسياليس تها ،وزير معارف كابينه سردارسپه 1332 ،خورشيدى (  1954ميالدى)
تشكيل اولين جلسه دادرسى دادگاه تجديد نظر
رهبر حزب توده ايران بعد از شهريور 1320
نظامى مأمور رسيدگى به اتهامات دكتر محمد
 1325خورشيدى(  1942ميالدى)
زادروز محمدرضا لطفى ،آهنگ ساز و نوازنده مصدق وسرتيپ تقى رياحى
 1352خورشيدى (  1974ميالدى)
چيره دست تار.
آثار موسيقی محمدرضا لطفی در «مرکز موسيقی دادگاه نظامى متهمان طيفور بطحايى ،خسرو
و فيلم ايران « وابسته به شرکت کتاب موجود گلسرخى ،منوچهر مقدم سليمى ،كرامت اهلل
دانشيان ،عباسعلى سماكار ،محمدرضا عالمه زاده
است .
 1333خورشيدى (  1955ميالدى)
و ايرج جمشيدى را به اعدام محكوم و بقيه را به
انتصاب دكتر منوچهر اقبال به رياست دانشگاه حبس بين  3تا  5سال محكوم كرد
تهران
 1353خورشيدى (  1975ميالدى)
 1346خورشيدى (  1968ميالدى)
درگذشت سيدكاظم عصار -استاد ممتاز دانشگاه
درگذشت غالمرضا تختى  -قهرمان كشتى ايران و فيلسوف عالیمقام شرق
و جهان (تولد 5 :شهريور 1309خورشيدى)
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
 1356خورشيدى (  1978ميالدى)
شاپور بختيار اعالم كرد محمد رضا شاه به
انتشار مقاله « ارتجاع سرخ و سياه در ايران « زودى ايران را ترك خواهد كرد
به قلم احمد رشيدی مطلق در روزنامه اطالعات کتاب « آخرين روزها ،پايان سلطنت و در
گذشت شاه « نوشته دکتر هوشنگ نهاوندي از
 1362خورشيدى (  1984ميالدى)
درگذشت لطف اهلل مفخم پايان -موسيقيدان و انتشارات شرکت کتاب
ماموريت ژنرال هويزر در ايران تمديد شد.
نخستين ناشر آثار موسيقى
 1372خورشيدى (  1994ميالدى)
 1382خورشيدى (  2004ميالدى)
رانيا ،ملكه اردن ،براى بازديد از مناطق زلزله زده درگذشت ادوارد ژوزف  -پژوهشگر ،مترجم و
اديب ايرانى /ارمنى در گلندل -كاليفرنيا
بم ،وارد ايران شد
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
 1394خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت اشرف پهلوی خواهر محمدرضا شاه محمد ايوبى ،داستان نويس ايرانى در سن 67
پهلوی ،در سن  96سالگی در مونت کارلو .اشرف سالگى و بر اثر بيمارى ريوى در بيمارستان
پهلوی روز چهارم آبان  1298متولد شد .زمانی ابن سيناى تهران از دنيا رفت .ايوبى متولد سال
که او شش سال داشت پدرش به سلطنت رسید 1321 .در شهر اهواز و از اعضاى قديمى كانون
او نخستین نماینده زن ایران در سازمان ملل متحد نويسندگان ايران بود .محمد ايوبى در رشته هاى
و کمیسیون حقوق بشر بود .او در اولین کنفرانس تاريخ و زبان و ادبيات فارسى تحصيل كرده بود
و سال ها در مدارس شهر تهران تدريس ادبيات
جهانی زن ریاست آن را عهده دار بود.
مى كرد.

دوشنبه  18دی 8/ژانویه

چهارشنبه  20دی 10/ژانویه

 1262خورشيدى(  1883ميالدى)
زادروز استاد حسين كاظمزاده ايرانشهر مدير
مسئول و سردبير مجله ادبى ايرانشهر
 1353خورشيدى (  1975ميالدى)
خلع منوچهر كاللى از دبيركلى حزب ايران
نوين به علت اهمال در انجام وظيفه
 1356خورشيدى (  1978ميالدى)
سفر فرح پهلوى به آمريكا
 1359خورشيدى (  1981ميالدى)
درگذشت عبداهلل دوامى  -نوازنده و موسيقيدان

 1285خورشيدى (  1907ميالدى)
درگذشت مظفرالدي نشاه ،پنجمين پادشاه ايران
از دودمان قاجار
 1314خورشيدى (  1936ميالدى)
على اصغر حكمت به پاس اقدامات خود در
مورد روز  17دى (كشف حجاب زنان) ،به مقام
وزارت معارف ارتقاء يافت
 1350خورشيدى (  1972ميالدى)
درگذشت رضا بوشهرى ،بازرگان ،سناتور
ونماينده مجلس شوراى ملى
 1353خورشيدى (  1975ميالدى)
پنجشنبه  21دی 11/ژانویه
ورود محمدرضا شاه و فرح پهلوى به مصر
 1306خورشيدى (  1928ميالدى)
 1357خورشيدى (  1979ميالدى)
انتصاب ميرزايحيى خان ديبا (ناظم الدوله) به
وزارت
قبول
خوددارى ارتشبد فريدون جم از
معاونت رييس الوزرا

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

مهم ترین اخبار این هفته پیرامون خیزش مردمی
ایران بویژه در شهرستانها بر علیه ظلم و فساد
حکومتی و وضعیت نابسامان اقتصادی و سیاسی
کشور بود .شهروند ایرانشهر بر روان کشته شدگان
بیگناه اعتراضات درود فرستاده و برای مردم مبارز
ایران زمین ،پیروزی و شادکامی آرزومند است .به
امید روزهای بهتر برای ملت دلیر سرزمین شیر و
خورشید!
***
خبر اول :حسن روحانی ،رییس جمهور
اسالمی در همایش حقوق شهروندی گفت ،ما
به دنبال فیلتر شدن شبکههای اجتماعی نخواهیم
بود و وزیر ارتباطات قول میدهد که دستش
روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت!
یکی از رفقا می گفت ،اونجای آدم دروغگو،
اینا که همه چیو فیلتر کردن حتی بعضی جاها
اینترنت و تلفنم قطع کردن .شهروند ایرانشهر به
این رفیق گفت« :ببین دادا ،شما حالیت نیست،
حسن کلیدساز خیلیم راست گفته ،اوال از دید
ایشون و همکاراشون تلگرام و اینستاگرام و توییتر
و واتس اپ و  ،...شبکه اجتماعی نیستن ،خروس
قندی ان و ثانیا حسن گفته که وزیر ارتباطات قول
داده دستش نره رو دکمه فیلترینگ ،نگفته که جای
دیگه اش نره روش! ثالثا کابینه حسن اصن وزیر

ارتباطات نداره ،این بچهه آذری جهرمی کارشناس
فنی وزارت اطالعات و سپاهه که به جای وزیر
جاش زدن».
***
خبر دوم :غالمحسین اسماعیلی ،رییسکل
دادگستری استان تهران با اشاره به حوادث
اخیر در ایران گفت ،این حوادث توسط دشمنان
اسالم و کشور ،از پیش طراحی شدهاست!
آره! این یارو درست میگه ،ابراهیم رییسی آدمکش
و علم الهدی دلقک که جفتشون هم دشمن اسالمن
و کشور ،اومدن یه عده رو تو مشهد جمع کنن و
بندازن به جون حسن کلیدساز که نقشه از پیش
طراحی شده اشون انقدر خوب کار کرد که یهو کل
مملکت ُگر گرفت و همگی به  --رفتن!
***
خبر سوم :اسماعیل کوثری ،جانشین فرمانده
قرارگاه ثاراهلل سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه
«اجازه نخواهیم داد وضعیت ناامنی در تهران
تداوم پیدا کند» ،گفت که «اگر وضعیت ناامنی
تهران تداوم یابد ،قطعا مسئوالن تصمیماتی
خواهند گرفت و در آن صورت کار یکسره
خواهد شد».
حرفای این سردارهای پشمالو و بی ریخت،
شهروند ایرانشهر رو یاد فرماندهها و خود صدام

حسین گور به گور شده تو روزای آخر حکومتش
میندازه؛ اونا هم دایم از شکست دشمنان و یه سره
کردن کار مخالفاشون و ارتش آمریکا میگفتن .یارو
وزیر اطالع رسانی صدام میومد تو خیابون مصاحبه
مطبوعاتی می کرد و در حالی که ساختمون
وزارتخونه اشونو آمریکاییا گرفته بودن ،می گفت
چون امروز هوا خوبه گفتم بیایم بیرون تو هوای
آزاد با هم حرف بزنیم! آخ آدم هی از دست این
بچه پرروا حرصش میگیره .ببینیم کار خودتون کی
یه سره میشه تا از این عر و تیز بیوفتین.
***
خبر چهارم :علی الریجانی رئیس مجلس ایران
با انتقاد از شعارهای معترضان در روزهای اخیر
گفت ،توهین به رهبری کردن خیلی ناصواب
بود.
از اونجایی که شهروند ایرانشهر درباره رهبری
بسیار حساسه و نمی خواد باالی ابروهاش چشمی
باشه ،تعدادی از شعارهای مردم طی روزای اخیر
رو بازنشر میکنه تا معلوم بشه ناصواب بوده یا
ثواب داشته:
مرگ بر خامنه ای ،آقا خدایی میکنه ملت گدایی
میکنه ،سیدعلی حیا کن ،حکومت رو رها کن،
مرگ بر دیکتاتور ،سیدعلی ببخشید دیگه باید بلند
شید و ...
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نیازمندیهای ایرانشهر گرهگشای نیاز هر ایرانی

نیازمندی های ایرانشهر

بخش جویای کار و هماتاقی
برای متقاضیان رایگان است

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...

آموزش Education 1100

Automobile 2100

آموزش زبان فارسی

امالک

Properties 2800
خرید  -فروش

تعمیرگاه

کاکاوند (پورنگ) مینا
بخشی شوران
فکوري ،مآوا
(949) 552-6060
(323) 651-0414
(310) 741-0085
(949) 202-7484 Cell
mfakoori7@gmail.com
سي بي اس اتو
 (818) 765-5300مفید ،اردوان
(310) 948-6071
CBSautobody.com
(949) 223-7214
لوازم یدکی
آموزش بدنسازی
منیفی ،ویدا
کالیفرنیا آتو رکینگ
(818) 705-7653
الدن کالب
California Auto wrcking
VidaMonify.com
(310) 962-7010
)(818
768-7604
wwwladanfitnessclub.com
میکاییل،بهروز
ladanshow@yahoo.com

AllAutoPartsFinders.com

اطالعیهها

Notifications 2500

Food

استخدام و جویای کار ،آژانس های کاریابی ...
خرید ،فروش... ،

عمده فروشی ،سوپرمارکت... ، ،

وسایل ارتباط  Equipments 8100پیجر ،تلفن... ،

 Saleدولتی ،شخصی ،وام ...

اتومبیل

(310) 617-6272

9100

Art

خدمات Sevices 4100

کار

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

6100

Los Angeles Ort College

(323) 966-5444
(818) 382-6000
رنجبر ،امیر

اتومبیل

www.laort.edu

(818) 282-3918
Automobile 2100

صافکاری

حقوقی
کانون وکالی رسمی ایرانی در آمریکا

Specialty
!MCLE Event
We all need those specialty MCLE
units! At this event, you
will have the opportunity to get
your necessary units for
Elimination of Bias and
!Competency in one night
When: Thursday, November 30,
2017
Time: 6:00 pm - 9:00 pm
Location: Beverly Hills Public Library
444 North Rexford Drive

آدامز کولیژن کلینیک
(323) 936-3636
جرمن تک

Beverly Hills, CA 90210
Cost: IALA Members : $55.00
Non-Members : $65.00
Parking: FREE after 5PM.

(818) 625-8887
(818) 264-0777

سي بي اس اتو بادي شاپ
(818) 765-5300
CBSautobody.com

مید ولي آتو کولیژن سنتر
(818) 996-1466

Dinner and Drinks: Will be provided.
Seating is LIMITED.

امالک

Properties 2800
خرید  -فروش

آقایی ،خسرو

Extar Co

(310) 315-9622
ExtarCo.com

یوروپین کولیژن کلینیک
(310) 445-5333
(310) 445-3999
(213) 216-8282

امینی ،دانی

خرید و فروش
خسروي ،علي

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

آناهایم مرسدس بنز
رامین آرین
مکس توحیدیان
ماش نوذری
 (714) 777-7560شیمی،نوشین
(310) 386-0300Cell
(310) 498-1090
(310) 274-3445
(310) 967-9530

AnaheimMercedes.com

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

(310) 475-2122
JanetFarzan.com

Job

استخدام و جویای کار

حسابدار

اجارهصندلیآرایشگاهدروودلندهیلز
(818) 645-3959
جویای شریک در امور فرهنگی و
هنری با شرکت کتاب تماس بگیرید
(310) 477-7477

ketab1@ketab.com

www.consultax.com
info@consultax.com

MichaelMikail@aol.com

اجاره

خوشنویسی ،نقاشی ،رقص...

حقوقی

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

آموزش رانندگی
اجتماعی
یکاتاقخوابمبلهباتمامیامکاناتدر
مرکز برابری پارس
یک در یک منزل زیبای 5خوابه برای
فرشي ،دکتر آلن
خانم نیکی
پارس
هزاردالر
ماهیانه
اجاره
جهت یاری رساندن به پناهندگان و
(818) 666-3183
www.casedismissed.us
(818) 300-7226
 (818) 996-2945هم میهنان تازه وارد
(213) 388-0989
(818) 616-3091
آموزش کامپیوتر
آمورزشگاه ارت

7

(818) 310-2503

دفتر اداري سوپر دولوکس نو ساز با
مساحت از  ١٠٠٠فوت تا  ٦٠٠٠فوت
در بهترین منطقه نورت هالیوود با
آژانس مسافرتی شهرزاد
عمده فروشی
پارکینگ نامحدود و تاالر کنفرانس
(310) 477-9400
 shahrzadtours@yahoo.comآبعلي ،ماست و دوغ و لبنیات
مشترک ١٨نفرهطبقهاولوطبقهدوم
(818) 409-0117
با قیمت استثنایي به شرط کردیت
خوب  ٢ماه رایگان
بهاران ،شبنم  -پارس
اس جي اس (213) 593-1200
(818) 774-1414
(818) 523-2600
David
(818) 201-0500
مسافرتی

مواد غذایی

سبالن

اتاق و گست هاوس همیشه برای
اجاره موجود است حتی بطور موقت کاشاني همایونفر ،مهشید
(310) 666-6816
(310) 867-1770
چاپ چاپ

Food 7100

(480) 319-5411

(818) 884-0054
(818) 776-8833

آپارتمانهای ریمادل شده سینگل،
 ١خوابه ٢ ،خوابه بزرگ نزدیک مراکز
Job
6100
خرید ،اتوبوس ،متروشهرتارزانا ،قیمت کار
مناسب،شرایطعالی
صدف ،شرکت مواد غذائي
اند
آمده
آمریکا
به
برایکسانیکهتازه
استخدام و جویای کار
(323) 234-6666
کیوان
 (818) 481-1511کافی شاپ جهت تکمیل کادر خود،
تعدادی آقای جوان و با حسن سلیقه
سوپرمارکت
را جهت همکاری در وودلند هیلز
ایالت مارکت
دعوت می کند
(310) 659-7070
(424) 395-8293
)(310) 659-3528(Super
به یک نفر راننده ،یک نفر گرفیک
)(310) 659-9253 (Fish
یک گست هاوس مبله و مجزا دارای دیزاینر و مهندس برق نیازمندیم
)(310) 659-9250(Meat
آشپزخانه در منطقه تارزانا خیابان
آکسنارد فقط به یک نفرآقای شاغل
(310) 422-4692
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  35ساله به
(818) 758-9995
 (818) 481-7116صورت شبانروزي نیازمند است.
shopQmarket.com
متقاضیان باید داراي گواهینامه
رانندگي کالیفرنیا باشند.
Sale
3100
حراج
(310) 990-9465
وودلند هیلز مارکت
استخدام َهندیمنبرایکارهایساختمانی
شخصی
(818) 999-4477
(818) 310-2503
سه جلد دیوان حافظ نفیس ( ١5٠دالری)
با قیمت هر جلد 75دالر برای حراج
Art
9100
هنر
 (818) 469-0999به چند نفر مانیکوریست برای دو
سالن آرایش در سانتا مونیکا و بورلی
خوشنویسی
دوجلدقرآنباترجمهفارسی( ٦٠دالری) هیلزنیازمندیم
 (310) 990-2780حیدري ،مصطفي
با قیمت هر جلد  35دالر برای حراج
(714) 871-8234
(818) 469-0999
بـه یک خانم جهت نگهداری از یـک
کتاب حیف که زود بزرگ شدم
بانـوی سـالمـندبـرای  ٨سـاعت در خوشنویسی کامپیوتری شرکت کتاب
(خاطرات حمام زنانه )
روز  ٨ ،سـاعت در شب و یا تمام وقت
(310) 477-7477
زیر قیمت بازار  (818) 469-0999نیازمندیم
(818) 620-8187
(800) 367-4726
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روی میز تحریریه:

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

بدنهاوصدایآنهاآتشیاستکهعیارسنجیمیکند!
نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

بحران همیشه بهترین محک عیار آدمهاست .جایی
که دوغ و دوشاب به عالیترین شکل ممکن و با
سرعتی عجیب و باورنکردنی از هم جدا و امپراطوری
تزویر و دورویی چنان درهمکوبیده میشود که حتی
تکهپارههای کوچکی هم از نقابهای پیشینی باقی
نمیگذارد .رخداد بحرانی به یکباره به ساحت آرام
و نظم نمادین اولیه حمله میکند و از میانه همین
حمله است که همگان مجبور میشوند تا صفبندی
قطعی خودشان را مشخص کنند .اینجاست که دیگر
نمیتوان رفتار و اعمال پیشینی خود را تکرار کرد.
دیگر مجالی برای السزنی و یار دیرین نعل و میخ
همزمان بودن نیست .بحران به یکباره فرود آمده و
چارهای نیست جز اینکه عیارت را به منظر بیاوری
تا از خلل تماشا سنجیده شوی .اینجاست که همه
ناچارند تا تصمیم تازه بگیرند .رخداد بحرانی باسرعت
و شدت تمام همه را به انتخاب میکشاند .انتخابی که
از آن گریزی نیست .صف بندی آغاز شده ،جایگاهها
در حال شکل گرفتنند و تو بخواهی یا نه ،جایی از
نبرد ایستادهای .حتی وقتی سکوت کنی ،حتی وقتی
ندانی ،حتی اگر نخواهی که بدانی ،جای خودت را در
این کارزار از پیش خریدهای .بحران بزرگ ،وضعیت
های آرام و خزنده را از میان برمیدارد ،در میانه بودن
و میانه ماندن را از دور خارج می کند ،از آنجایی که
خودش حداکثری و شدید و غلیظ است ،هماوردان
و تماشاگران را هم به وضعیتها و انتخابهای
حداکثری و غلیظ و شدید وا میدارد و اینجاست که
قهرمانها میتوانند به طرفهالعینی ،ضد قهرمان شوند
و ضد قهرمانها ،قهرمان .اینجاست که به لحظه ای
و حادثه ای می توان رستگار شد و یا به لعنت ابدی
پیوست.
و امروز رخداد بزرگی شکل گرفته ،صداهای

در حاشیه مانده ،نیروهای همیشه سرکوبشده،
آنها که نادیده گرفته میشوند ،آنها که صورتها
و پوششهاش زیبای متناسب با فصل و مدهای
رنگارنگ روز ندارند ،آنها که رزومههای قطور از
هزاران تولید و تالیف و فعالیتی دستشان نیست ،آنها
که در هر معادله و معامله و مطالبهای کنار گذاشته
و مطرودند ،حذف شدگان ،نا امیدان ،پاکباختگان به
خیابان آمدهاند« .امر واقعی» دقیقن همانی که به تا
امروز به کالم در نمیآمد ،همانکه شنیده نمیشد،
حاال صدای بلند خودش را فریاد کرده است .او با
تنها ابزاری که برایش باقی مانده ،یعنی ابزار تن به
میدان آمده .حال تنِ آرمین صدیقی  ۱۳ساله که کم
از حسین فهمیده ندارد یا تنِ مادر من که روبروی
دانشگاه در کنار به قول خودش بچه هایش می ایستد
چرا که می گوید یک دِین تاریخی دارد پس از ۴۰
سال .او که  ۲۰سال منع و مزمت ام می کرد حاال دور
از من به نمادِ همدلی بدل شده است.
بدنها و صداها  ،آتشی است که عیارسنجی
میکند .خطها و جهتها مشخص ،آنها که رسوا
و لعین و آنها که رستگارند از همه جدا شدهاند.
ترسوها و بزدلهای انذاردهنده ،منفعتطلبهای
دست چسبانده به کاله ،اپورتونیستهای نان به
نرخروز ،قاتالن و شکنجهگران و سرکوبگران ،حامیان
هزاررنگ و چهره و عمل ه و اکرههای دستبوس و
چاکرمسلک و دائمن مالنده قدرتها؛ اپوزیسیون زشت
و مصادره کننده و همه و همه به سرعت نقاب از چهره
برگرفتهاند و به ضیافت نور و آفتاب آمدهاند .ضیافتی
که هرچند بوی خون ،زخم ،درد و مرگ میدهد ،اما
بادهای طوفانیش پردهها را کنار میزند .اگر حماسه
این صداها و بدنهای عیارسنج ،همین امروز هم

سرکوب شده و به خاتمه برسد ،آنچه را که باید به
انجام رسانده و قدمی بسیار بزرگ به پیش برداشته
است .آنها که باید شناخته شوند ،به جبر آفتاب رخ
نمودهاند .هنگامه بحران چهرهها را عیان کرده است
و این اکنون ،دیگر اکنون هزاربار تکرارشده پیشین
نخواهد بود .اصالحطلبان ،روزنامهنگاران ،فعاالن
حوزههای رنگارنگ ،منتقدان ،هنرمندان ،نویسندگان،
روشنفکران ،حتی بقال سر کوچه ها نیز نقاب انداخته
و جایگیری کردهاند و این نوری است که دیگر هیچ
شکلی از تاریکی قادر به ستاندن آن از ما نخواهد
بود .نور آگاهی و نور شناخت .همان که میوه ممنوعه
است .همان که هرگاه به دست آید ،نوید آن است که
روزگار نجات و رهایی نزدیک است.
***
قسم به چشمهای ُسرخات اسماعیل عزیزم،
که آفتاب ،روزی ،بهتر از آن روزی که تو ُمردی
خواهد تابید.
ای بیخانه ،ای بیآسمان ،ای بیسقف ،ای بیزمین!
ِ
دست این عص ِر تنگدل.
ای سایهنشینِ تنگ
من امید به روزهای بهتری دارم
هر دو سوی ایثار را میبینم
میگویم:
سقوط سرخ سیاوشان معصوم فراموشمان نخواهد
شد
صداهای گمنامان را در کنار صداهای نامداران
خواهیم شنید.
صورتهای جوانهامان فراموشمان نخواهند شد.
و همهی فرزندانمان را به دور یک سفره خواهیم
نشاند.
آه ،اسماعیل!
ای که واژهها را هم یکیک و هم دستهدسته
فراموش کردی.
ای که صبحانه ای که روز اول انقالب خوردی،
هنوز به خاطرت هست.
تهران ،تو را ،پیش از آن که بمیری به گوری گمنام
بدل کرد
گورت کجاست تا ابریشمی از کلمات بر آن بریزم!
مرده باد شاعری که راز سنگر و ستاره را نداند!
زنده باشی تو که این راز را میدانستی!
***
از خالل شعر بلند«اسماعیل» سروده ی رضا براهنی
که در سال  ۱۳۶۰به اسماعیل شاهرودی تقدیم شد.

تکلیفماباآخوندهاچیست؟

سیامک مهر (پورشجری) -تهران:

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

تجربه و تاریخ نشان داده است که آخوندهای شیعه
مثل گربۀ مرتضیعلی ،تاکنون به هر شکلی که سقوط
کردهاند ،دستآخر بر روی دوپای خود قرار گرفته و
جان به سالمت بردهاند :بعد از سقوط صفویان ،پس
از جنگهای ایران و روسیه در زمان عباسمیرزا ،پس
از جنبش باب و سرانجام در دورۀ رضاشاهی .در همۀ
این مقاطع سرنوشتساز ،امکان نابودی آخوندها تا
حدود زیادی فراهم بود؛ اما به سبب آلودگی مذهبی
و دینزدگی جامعه ،ناآگاهی عمیق تودهها و سستی و
مماشات روشنفکران ،روحانیت شرور و تبهکار شیعه
موفق شد پس از کوتاهزمانی که به سوراخها خزیده
و از دیدهها پنهان شده بود ،دوبار سر بیرون آورده و
دسیسهچینی و توطئهگری علیه آزادی و انسان و علیه
رشد و پیشرفت و تحول و ترقی جامعه را از نو آغاز کند.
امروز که ملت ایران پس از چهل سال حاکمیت و سلطۀ
مسلحانۀ آیتاهللها و حجج اسالم ،پس از چهل سال
دزدی و غارت و قتل و جنایت و تجاوز و بیناموسی
و ظلم و ستمکاری توسط فقها و روحانیت شیعه ،به
صورت یکپارچه و به طرزی شجاعانه و هیجانانگیز و
باشکوه ،در سرتاسر کشور بر ضد حکومت اسالمی بپا
خاست ه است ،باید موقعیتشناس بود و تکلیف خود را با
آخوندها یکسره کرد .نباید فرصت فرار به آخوندها داده
شود .نباید دوباره مرتکب اشتباهی تاریخی شویم .باید
دانست که در راه نابودی آخوندها ،هرگونه تعلل و اهمال
و کوتاهی به ویژه در این فرصت غیرقابل تکرار و در این
مقطع بی نظیر تاریخی ،اشتباهی است که آیندگان هرگز
بر ما نخواهند بخشید .نباید اجازه داد آخوندهای حیلهگر
پس از مدتی اختفاء ،به شکلی نامتصور و از جایی غیر
قابل پیشبینی ،دگرباره ظاهر شوند و به تبهکاری و
شرارت در جامعه مشغول گردند .باید در این فرصت
استثنایی و در بحبوحۀ نبرد با حکومت سفاک اسالمی،
ِ
خشت بناهای
حوزههای علمیه را نابود کرد .باید خشت
مذهبی را بیرون کشید و بر سر آخوندها خُ رد کرد .باید
همانطور که جوانان وطن در شب و روز گذشته ،به
زیبایی و با شجاعت دفتر امام جمعۀ مالیر را تخریب
کرده و به آتش کشیدند ،یکایک النهها و مخفیگاههای
آخوندها را یافته و نابود کرد.
ِ
کار و شغل آخوندها ارائۀ خدمات پس از مرگ است.
بنابر این منبعد نباید هرگز هیچ آخوندی در بیرون از حصار
گورستانها دیده شود .باید هرکجا آخوندها و آیتاهللها و
حجج اسالم و آیات عظام و مراجع تقلید را یافتید ،ریش
و پشمشان را تراشیده و تا روز محاکمه در دادگاهی صالح،
در قفس نگهداری شوند .اصوالً هیچ جامعهای به آخوند
احتیاجی ندارد .آخوند و مال و روحانی ،عنصر کالش و
کالهبرداری است که مانند کپک خود را به انسان و به
جامعۀ بشری تحمیل کرده است.

اما چند نکته پیرامون قیام ملت ایران:
مراقب باشیم و بدانیم که نیرنگ و نادانفریبیِ
اصالحطلبها و نواندیشان دینی و حیلهگری شتر -گاو-
پلنگانی به نام ملی -مذهبی ،هرگز پایان نمیگیرد .ایشان
با استداللی بی پایه ،مبنی بر اینکه تعرض به آخوندها
و مراکز مذهبی و مقدسات اسالمی ،دست حکومت
را برای سرکوب معترضان باز میگذارد ،فقط و فقط
به نجات آخوندها و حراست از باورهای مذهبی خود
میاندیشند و هرگز دغدغۀ آزادی و دموکراسی نداشته
و ندارند.
سازمانها و فرقههای تروریستی نیز طبق معمول در
چنین فضاهایی ،همواره در صف اول نوبت گرفتهاند و
همه چیز را به خود نسبت میدهند و شعارهای خودشان

را سر میدهند و از اینکه مثل انیمیشن «کارخانۀ هیوالها»
مردم را بترسانند ،انرژی کسب میکنند و لذت میبرند.
همچنیننبایدفریبدشمناندموکراسیوفرصتطلبان

و عوامل استبداد از نوع سلطنتطلب که دندان تیز کرده
و در این چند روز گذشته حسابی به تکاپو افتادهاند را
خورد .اینان شرکای سنتی سازمان روحانیت هستند و
به آخوند و مذهب به عنوان بهترین ابزار مهار و کنترل
جامعه شدیدا ً نیاز دارند .هر دو نهاد سلطنت و نهاد
دین ،ریشه در جادو و در مناسبات پیشامدرن داشته
و محتاج و مکمل یکدیگرند .نهاد واپسگرای سلطنت
به طور خودکار روابط و مناسبات ارتجاعی،عقبمانده
و ضدتاریخی را در جامعه بازتولید میکند .اشخاص
وابسته به نهاد سلطنت طی دو سه روزی که از آغاز قیام
مردم علیه جمهوری اسالمی میگذرد ،پی در پی بیانیه و
پیام صادر میکنند و میکوشند خود را به عنوان رهبری
قیام به مردم تحمیل کنند .اینان بوی کباب شنیدهاند ،در
صورتی که دارند خامنهای داغ میکنند!
اگر از همین ابتدا با هوشیاری صف دشمنان آزادی و
دموکراسی را از صف خود باز نشناسیم ،فردای پیروزی،
به عنوان مثال مجلس مؤسسان و مجلس تدوین قانون
اساسی را که اهمیتی حیاتی دارند ،بعید نیست تعداد
زیادی از اسالمگرایان و عوامل استبداد و تروریستها و
دشمنان آزادی اشغال کنند .مراقبت در برابر انحرافات
احتمالی وظیفۀ خطیر افراد و نیروهای مبارز و آگاه است.
این نکته را هم به یاد داشته باشیم که از شعارهای
مذهبی چون «اهللاکبر» که شعار تروریستهاست ،جدا ً
پرهیز کنیم .مدرن و سکوالر و الئیک بودن این انقالب،
نسبت به انقالب اسالمی و شورش واپسگرایانۀ  57باید
در شعارهایش بازتاب داشته باشد.
در پایان میتوان آرزو کرد ای کاش مردم کشورهای
ِ
دموکراتیک اروپا و آمریکا به خیابانها بیایند و با
آزاد و
تظاهرات خود از قیام ملت ایران پشتیبانی کنند و فقط به
حمایت لفظی رهبران خود دلخوش نباشند.
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روی میز تحریریه« :آرای نویسندگان مقاالت منتشر شده در ایرانشهر الزاما دیدگاه این نشریه نیست»

شعریاستثناییبهزبانانگلیسیدربارهایران

راشل موره  -شاعر:

I long to see a free Iran.

I long to see the country of my origins.
I long to see the land that my family
dwelled in for 2,000 years before they were
forced to flee from a regime that abused
basic human rights.
I long to roam the avenues and bazaars I
have only known from the countless stories
my family members have recounted for me,
encapsulated by the scent of cardamom
and saffron.
I long to see the beauty of Iran I have read
about in the poetry of Hafez and Rumi.
I long to see the people of Iran being treated fairly and equally,
no matter their religion, gender, orientation, or opinion.
I long for the pleas of the Iranian people to be heard and
their yearning for change to be granted.
I long for their voices to be heard by the world.
I wish for the needs of the Iranian people to be prioritized.
I long to see a free Iran.

I long to visit the tomb of Cyrus the Great in Persepolis, who
implemented the first Declaration of human rights.
I long to see those same laws implemented in Iran today.
The people deserve better.
I long to witness the glory of Iran be restored again.
I long to see tolerance and compassion towards the people
of Iran.

پیشنهادات مهم کنت تیمرمن به پرزیدنت ترامپ

کنت تیمرمن فعال سرشناس سیاسی آمریکا و
مدیر اجرایی بنیاد دموکراسی در ایران طی بیانیهای به
پرزیدنت ترامپ و دولت او پیشنهاد داده است که با
دستور ویژهای ساختار اطالع رسانی به مردم ایران در
صدای آمریکا را در شرایط فعلی بر اساس مفاد ذیل
منظم سازد:
 -1صدای امریکا بیانیههای صادر شده از طرف
حکومت جمهوری اسالمی را حتی اگر صحیح باشند
منتشر نکند ،مگر با دید انتقادی.
 -2صدای آمریکا و رادیو فردا باید بیانیههای کاخ
سفید و سایر اعضای کابینه امریکا را در صدر و یا در
میانه اخبار بازگو کند نه در انتهای خبرها.

 -3صدای آمریکا و رادیو فردا باید صدای مخالفان
رژیم جمهوری اسالمی ،مانند منصور اسانلو (رهبر
سابق اتحادیه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی) را که
بسیار مورد احترام مردم است نیز پخش کند .باید توجه
داشت که او از سوی هر دو ایستگاه سخن پراکنی مورد
تحریم قرار گرفته است.
در ادامه آقای تیمرمن خواستار آن شده است که هم
چنان که قول داده شده و از تصویب مجلس نمایندگان
گذشته است هر چه زودتر سرمایههای رهبران ایران در
خارج از مرزهای ایران منتشر شود.
همچنین وی پیشنهاد کرده است که دولت آمریکا
همه ایرانیانی را که در مقامات باالی حکومتی هستند

به اتفاق خانواده درجه اول آنان را از ورود به خاک
آمریکا ممنوع کند .اموال آنها هم اگر در سرکوب و
عدم رعایت حقوق بشر علیه مردم ایران شرکت
داشتهاند نیز مصادره شود.
آقای تیمرمن که سال  ۱۹۵۳در نیویورک متولد شده
اکنون  64سال دارد و روزنامهنگار و نویسنده سیاسی
است.
او نامزد انتخابات کنگره امریکا از ایالت مریلند در
سالهای  ۲۰۰۰و  ۲۰۰۸بود.
تیمرمن همچنین یکی از مؤسسین و مدیر اجرایی
بنیاد دموکراسی در ایران میباشد که رسما خواستار
تغییر نظام در ایران است.

 -5شهر رازي  -همان زندان است -لبريز
افقي:
 -6حكومت مردم بر مردم  -ستون كشتي
 -1تاييد شده  -مكان « -شاه» دم بریده
 -7بشر  -قانون مغولي  -اپراي كوچك
 -2جاده فرودگاه  -درمان  -ضيق
 -8بازده  -مقوي
 -3قوي و پرتوان  -اندك  -دوستي و عالقه
 -9مردد  -ستاره پرست  -سخن ناگفتني
 -4گوسفند  -عدد قهرمان  -واحد پول استراليا  -سپر
 -10فرزند پسر  -مطبخ
 -5رشد و نمو  -عدد  -امر گفتن
 -11ناشنوا  -خشت پخته  -كلمه شگفتي
 -6دورويي  -بتها  -همه
-7از مذهب سنی در اسالم  -صحراي مصر  -تصديق  -12كوچكترين ذره  -نا پيدا  -سست وبيحال  -ظاهر
عمارت
فارسي
 -8نام هموند ساز برای دوقاره اروپا و آسيا  -از ابزارهاي  -13شعير  -نشانه  -تكيه دادن  -ظرف رنگرزي
 -14آمد  -بادگانه  -فرياد شادي
ژيمناستيك
 -15آرمانگرا  -مرواريد  -اندازه قامت
 -9خرم  -فرآيند ساييدن  -ديلم
 -10پول آسيايي  -متبسم  -مساوي شطرنج
حل جدول شماره گذشته
 -11پدر بزرگ  -خرد و كوچك  -نقش هنري
 -12تاس  -ساحل دريا  -انس  -سنگ سرخ
 -13آخر چيزي  -واحد سطح  -قميص
 -14كفگير  -كم بها  -پاره كننده
 -15ميوه نيكو  -نيز  -نوشاد
عمودی:
 -1مايع حيات  -حرف همراهيتازیان  -هامش
 -2فراموشكار  -نگهبان خرمن  -سيما
 -3هزار كيلو  -سنگريزه  -مقابل زوج  -پوشاك ستوران
 -4آموختني لقمان  -بحر  -رخسار  -پولخرد هند

10

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و دوم -شماره  - 99آدینه  5ژانویه 2018

جویای شریک
در امور فرهنگی و هنری
با شرکت کتاب تماس بگیرید
ketab1@ketab.com
310 477 7477

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:99 - JAN,5 , 2018

در دنیای پیرامون ما:

گوشه ای کوچک از شعلههای خشم ملت ایران

تظاهرات سراسری ملت ایران به یک انقالب ملی
بدل شدهاست که تنها یک هدف (سرنگونی رژیم
استبداد دینی حاکم) را دنبال میکند .در زیر جلویای
از خشم این ملت به تصویر کشیده شده ،خشم علیه
رژیمی که در چهل سال گذشته حق آزادی و حیات
مردم ایران را گرفته بود.

اخبار و ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی
حاکی از آن است که اعتراضات در تهران ،دماوند،
شاهینشهر ،اراک ،قزوین ،ساوه ،آمل ،همدان ،کرج،
تویسرکان ،مراغه ،ایذه ،بهشهر ،کرمانشاه ،سنندج،
خوی ،الیگودرز و چند شهر دیگر ادامه یافته و در اکثر
موارد با دخالت مأموران امنیتی به خشونت گرایید.

شعارهای «مرگ بر خامنهای»« ،نه غزه نه لبنان جانم
فدای ایران»« ،روحت شاد رضا شاه»« ،سوریه رو
رها کم بفکری به حال ما کن»« ،ایران که شاه نداره،
حساب کتاب نداره»« ،استقالل ،آزادی ،جمهوری
ایرانی»« ،جمهوری اسالمی مرگ به نیرنگ تو»،
«مرگ بر دیکتاتور» و «میمیریم ،میمیریم ،ایران رو
پس میگیریم» شنیده میش.د.

یکی از اصلیترین شعارهای معترضان «اصالح
طلب ،اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» میباشد شعاری
که واکنش طبیعی مردم به همدستی اصالحطلبان با
حکومت برای سرکوب مردم بودهاست .در حقیقت
اصالحطلبان نشان دادند که نوکران دست به سینه
حکومت هستند و هیچ اعتقادی به شعارهایی که در
این سال ها با آن مردم را فریفتهاند ندارند.

اداره برخی مناطق در شهرهای بزرگ در ساعات
شب به طور کلی از دست حکومت خارج شده و
در اختیار مردم قرار داشته است .شهری ایذه نیر
برای ساعاتی به تصرف کامل مردم درآمده بود که با
مداخله گردان های سپاه خوزستان بار دیگر در کنترل
حکومت قرار گرفت.

با اینکه جرقه اعتراضات موضوعات اقتصادی بود
اما انقالب سیاسی جاری در مشهد و با شعارهایی
کامال مشخص آغاز گردید و ظرف  24ساعت سراسر
ایران را فرا گرفت.

تا کنون صدها تصویر علی خامنهای در سراسر ایران
به آتش کشیده شده و یا پاره گشته است .مردم به حد
انزجار از رهبر جهمری اسالمی متنفر هستند.

آثار باقیمانده از حمله مردم قهرمان به فرمانداری
شهر تویسرکان در پی کشته شدن تنی چند از جوانان
این شهر به دست نیروهای امنیتی که به خشم مکرر
مردم انجامید.
برخی شعب بانک ها تا کنون در شهرهای گوناگون
به آتش کشیده شده است .نیروهای امنیتی مسبب
تخریب اموال عمومی علیه انقالب ملی مردم هستند.

مردم در این انقالب ملی هیچ هراسی از حکومت
و نیروهای سرکوبگر ندارند و به شدت در مقابل آن
ها ایستادگی میکنند .در این مدت مردم توانستهاند
ساختار سرکوب نیروهای پلیس را مختل کنند.

شایعاتی درباره استفاده از مزدوران عراقی برای
سرکوب مردم نیز در بین عموم رواج یافته .اما
حقیقت اینجاست که تا کنون حکومت در موضع
ترس از مردم قرار داشته است.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در
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08.NET/EVENT
دنبال کنید

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

رویدادهای هفته:

از آدینه  5ژانویه 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

99
رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا
هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و دوم -شماره  - 99آدینه  5ژانویه2018
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روزنامه لوموند چاپ فرانسه :یک انقالب واقعی
کلیت رژیم ایران را نشانه گرفته است

روزنامه معتبر لوموند چاپ پاریس در شماره منتشر شده در
دوم ژانویه  2018خود ،مصاحبهای با یک پژوهشگر فرانسوی
به نام «استفن دودوآنون» که به تازگی از ایران بازگشته درباره
ماهیت تحوالت و اعتراض های جاری ایران انجام داده است.
پژوهشگر فرانسوی گفته است که حکومت اسالمی در برابر
تظاهرات سراسری که در این کشور ابعاد ملی یافته کام ً
ال
غافلگیر شده است.
به گفته «استفن دودوآنون» آنچه در ایران امروز میگذرد یک
انقالب به معنای حقیقی کلمه است.
نویسنده فرانسوی یادآور شده است که این انقالب ریشه
در اعتراضهای پراکندهای دارد که علیه فقر و فاجعه زیست
محیطی طی سالهای گذشته به طور دائم در جریان بوده است.
او گفته است :بی دلیل نیست که این تظاهرات و اعتراضها
عمدتا در مناطق و شهرهای حاشیه کویر ایران روی میدهد و
به سرعت به سراسر کشور سرایت کرده است.
«استفن دودوآنون» سپس تصریح کرده است :آنچه اکنون در
جریان است کام ً
ال متفاوت است .رویدادهای جاری ایران یک
انقالب بزرگ ملی است که در بیش از چهل شهر این کشور به
طور همزمان جریان دارد و مستقیم ًا و به طور کامال مشخصی
راس حکومت اسالمی یعنی علی خامنه ای را نشانه گرفته
است .با این حال به تغییر رهبری راضی نیست و سرگونی
کامل حکومت اسالمی را خواستار است.

به گفته این پژوهشگر فرانسوی همین سرنگونی خواهی،
ویژگی متمایز و یکی از مهترین نقاط تمایز انقالب جاری
ایران در قیاس با جنبش سبز در سال  2009است.
«استفن دودوآنون» با اشاره به شعارهای جوانان در دفاع از
رضا شاه آنهم در شهرهای مذهبی مشهد و قم میگوید :این
قبیل شعارها بیش و پیش از هر چیز نشانه انزجار عمومی
از رژیم حاکم و مخالفت مردم نه فقط با کلیت جمهوری
اسالمی ،بلکه حتا با خود اسالم است .آنها به درستی دریافتهاند
که آخوندها به آنها دروغ گفتهاند و اکنون از کاری که پدرانشان
با خانواده پهلوی کردهاند شرمسار هستند .اگرچه این به معنای
تالش برای احیای سلطنت در ایران نیست.
به گفته پژوهشگر فرانسوی ،تودههای اصلی انقالب حاضر
در ایران را مردم پابرهنه محالت و مناطق فقیرنشین تشکیل
میدهند و در این معنا میتوان گفت که جمهوری اسالمی
ایران دچار یک فروپاشی اجتماعی و ایدئولوژیک شدهاست.
«استفن دودوآنون» در ادامه افزوده است که بدون شک
انقالب جاری ،جمهوری اسالمی را به خطر انداخته است.
جامعه شناس فرانسوی تصریح کرده است که در قیاس با
جنبش سبز اینبار کلیه اظهارات مقامات رژیم نشان میدهد که
اردوی ترس تغییر کرده است :آنکه میترسد حکومت است،
نه مردم و باید به عنوان کسی که از ایران میآید به دولتمردان
فرانسه بگویم به فکر تماس با حکومت آینده ایران باشید.
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