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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

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

گرفته است رشک مبر...!!!

کاخ  در  تلویزیونی  نطق  یک  در  ترامپ  پرزیدنت 
عنوان  به  را  اورشلیم  واشنگتن  که  کرد  اعالم  سفید 
سفارت  و  شناسد  می  رسمیت  به  اسرائیل  پایتخت 
آمریکا در آن کشور را از تل آویو به این شهر منتقل 

خواهد کرد.
از  مستقیم  بطور  که  نطق  این  در  ترامپ  پرزیدنت 
رسانه ها پخش می شد، با بیان این که زمان آن رسیده 
اسرائیل  پایتخت  عنوان  به  رسما  اورشلیم  است 
شناسایی شود، گفت من به این قطعیت رسیده ام که 
سفارت آمریکا را از تل آویو به اورشلیم منتقل کنیم.
انتقال سفارت  رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد، 
مخالفت  در  اورشلیم  به  اسرائیل  در  متحده  ایاالت 
نیست و من همچنان  میانه  مذاکرات صلح خاور  با 
و  اسرائیل  مذاکرات  که  می کنم  را  تمام تالش خود 

فلسطینی ها از سر گرفته شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد »اورشلیم تنها میزبان 
سه مذهب نیست، بلکه مبدا یکی از دموکراسی های 
زیبا در آن منطقه است. هفتاد سال است که اسرائیل 
وزارت  به  افزود  وی  می شود.«  اداره  دموکراتیک 
آن  به  سفارت  انتقال  مقدمات  داده  دستور  خارجه 

را آغاز کند.

است  سال  بیست  از  بیش  گفت  ترامپ  پرزیدنت 
انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم در کنگره تصویب 
اجرای  به  حاضر  قبلی  جمهوری  روسای  اما  شده، 
آن نشدند و وقت آن فرا رسیده این کار انجام شود. 
آقای ترامپ پس از پایان سخنان خود دستور انتقال 

سفارت آمریکا به اورشلیم را امضا کرد.
سال  انتخاباتی  مبارزات  دوران  در  ترامپ  دونالد 

سفارت  پیروزی  در صورت  بود  داده  وعده  گذشته 
آمریکا را به اورشلیم منتقل می کند؛ امری که سیاست 
چند دهه ای آمریکا در خاور میانه را تغییر می دهد. 
اورشیلم پایتخت تاریخی ملت یهود است و سابقه 
این  از  پیش  قرن   25 و  دارد  ساله  هزار  از سه  بیش 
نخستین بار کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی اورشلیم 

را به عنوان خانه یهودیان به رسمیت شناخته است.

پرزیدنت ترامپ اورشلیم را پایتخت اسرائیل شناخت

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

www.iranshahrnewsagency.com

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

 شبکه تلویزیونی اندیشه 
تعطیل شد

میلیاردر ایرانی آمریکایی به 
سواستفاده جنسی متهم شد

ده ها حساب اتباع ایرانی تبار در 
ترکیه مسدود شده است

مخالفت قانونگذاران  کالیفرنیا با 
افزایش حقوق شان

فاضالب مکزیک و بیماری 
مشکوک مرزبانی آمریکا

 تالش برای بقای قانون 
رویا پردازان در آمریکا

سکس در میانه تحقیقات 
جنایی! پلیس در دام قانون

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

رایگان
FREE

چهار  حلقه  در  فرشتگان  شهر 
شمال  که  مهیب  سوزی   آتش 
شمال غرب  ،)Rye fire( 
شمال شرق  ،)Thomas fire( 
مرکز  همچنین  و   )Creek fire(
لس آنجلس کالنشهر  غربی   منطقه 
)Skirball fire( به وقوع پیوسته است، 
خسارات گسترده ای را متحمل شده است.
Thomas fire بزرگ ترین این آتش 
سوزی ها که در منطقه ونچورا کانتی به 
وقوع پیوست به تخلیه اجباری بیش از 
230 هزار شهروند ساکن در آن مناطق 
طعمه  را  سانتاپائلو   شهر  و  انجامید 

حریق های سوزان خود کرد.
Creek fire دومین آتش سوزی از 
لحاظ وسعت محدوده تحت آتش بود 

که تهدیدات و خساراتی را به شهر های 
سنتر شرکت  دیجتال  که   ( پایکویما 
کتاب در آن قرار دارد(، سن فرناندو و 

لیک ویو وارد آورد.
در آتش سوزی Rye fire نیز شهر 
سانتاکالریتا  که  25 مایلی بزرگراه 5 
به سمت شمال  قرار دارد در معرض 

تهدید شعله های سوزان قرار گرفت.
آتش  کوچک ترین   Skirball fire
سوزی از لحاظ گستردگی در حاشیه 
بزرگراه 405 در حد فاصل خیابان های 
سان ست و مال هلند به قوع پیوست 
اما به دلیل ساختار با جمعیت متراکم و 
محل پر عبور و مرور این منطقه بیشترین 
هراس را در دل شهروندانی به پا کرد که 
صبحگاه چهارشنبه ششم دسامبر، از 

این اتوبان مشهور لس آنجلس با اسم 
بزرگراه جهنمی در شبکه های اجتماعی، 
تصاویر متعددی را به اشتراک گذاشتند.

ساعتی بعدتر اما پلیس هرگونه تردد در 
مسیر این شاهراه مواسالتی لس آنجلس 
را موقتا برای حفظ ایمنی شهروندان 
به وقت  تا عصرگاه  که  کرد  مسدود 
محلی ادامه داشت.این آتش سوزی در 
منطقه بل ایر و حاشیه بورلی هیلز و در 
منطقه ای رخ داد که هم ایرانیان بسیاری 
گران  هم  و  دارند  سکونت  آن  در 
قیمت ترین مستغالت و امالک آمریکا 

در آن واقع شده است.
نیروی   5000 است  ذکر  شایان 
آتش نشان در مهار این آتش سوزی ها 

فداکارانه مشارکت کرد ه اند.

گزارشی از آتش سوزی های اخیر در شهر فرشتگان :

لس آنجلس در آتش

96
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در کانون خبر: تصویر هفته:                             اثر: ژاک فراست

رمان »آزادی« نخستین رمان آبرام متحده، نویسنده 
پر  کتب  فهرست  صدر  در  تبار  ایرانی  اسرائیلی 
فروش سال 2017 در اسرائیل قرار گرفته است. این 
کتاب در خالل سال جاری میالدی روانه بازار نشر 

اسرائیل شد.
نویسند کتاب »آبرام)آوی( متحده« جوانی 32 ساله 
مهاجرت  اسرائیل  به  ایران  از  والدینش  که  است 
علوم  و  ادبیات  معلم  که  متحده  آقای  کرده ند. 
دوران  از  باشد  می  دبیرستان  مقطع  در  شهروندی 
اما  به کالر نویسندگی عالقه داشته است  نوجوانی 
این نخستین رمان اوست روانه بازار نشر می شود 
زندگی  تجربه  براساس  را  آ«  که  گفته  خودش  و 

شخصیش نوشته است.
قهرمان این کتاب »شالوم کلیمیان« نام دارد، از یک 
خانواده ایرانی تبار در شهر حولون )یکی از مراکز 
یهودیان ایرانی در اسرائیل( که داستان حول محور 
شخصیت و روابط اجتماعی او چرخ می زند. داستان 
است.  نوجوانی شالوم  داستان دوران  آزادی،  کتاب 
شالوم که در زبان فارسی مهارت دارد و زبان عربی 

دوران خدمت  در  است  آموخته  مدرسه  در  هم  را 
ارتش  آگاهی  سازمان  قسمت  به  خود  سربازی 
پذیرفته می شود. در این دوران دختر زیبا رویی به 
نام گالیا الکیام که در همسایگی منزل شالوم زندگی 
است،  محنت  و  زجر  به  آغشته  او  زندگی  می کند، 
با  دوستی  این  ولی  شده  یکدیگر  دلباخته  ایندو 
مخالفت سر سخت دو برادر گالیا روبرو می گردد. 
و  بیشتر  این  تمام  با  عاشق  دو  این  عالقه  و  عشق 
بیشتر می شود ولی این موضوع چندان خوش آیند 

برادران گالیا نیست و ...
»آزادی« یک نگاه اجمالی به دنیای یهودیان ایرانی 
محور  در  آن  داستان  است.  اسرائیل  در  شرقی  و 
جغرافیایی و فرهنگی بین اسرائیل و ایران در حرکت 
دهد.  می  ارتباط  هم  به  را  حال  و  گذشته  و  است 
در طول این رمان سنت های شرقی و ایرانی مانند 
یک فرش رنگارنگ خط به خط بافته می شوند و 
زندگی قهرمانان آن در کنار وقایع تاریخی اسرائیل 

شکل می گیرد.

دومین نشست ماهانه »در بزم عارفان« وابسته به  »مرکز 
جهاني موالنا«  در میان َخیل مشتاقان و عالقمندان به 
فرهنگ و عرفان و با حضور برخي از چهره هاي شناخته 
شده رسانه های عمومی در سالن اجتماعات رستوران 

شعله برگزار شد.
بنا بر گزارش روابط عمومي مرکز موالنا شناسي شهر 
لس آنجلس، در این نشست که به یاری شرکت کتاب و 
کانون هنر ایران براي دومین ماه پیاپي برگزار شد، آقاي 
بیژن خلیلي درباره اهمیت و ضرورت اینگونه نشست ها 
و کمبود و خال آن در شهر لس آنجلس سخناني ایراد 

نمود. 
این  ادامه  بر  تاکید  با  سپس  کتاب  شرکت  مؤسس 
حرکت فرهنگي و هنري در ماه هاي آینده از میهمانان 
ویژه قدرداني به عمل آورد و سپس با دعوت از بابک 
صفوت برنامه این ماه را که اختصاص به شمس تبریزي 

داشت، آغاز کرد. 
بابک صفوت ضمن برشمردن ویژگي های فردي و 
اخالقی شمس توضیحاتي را درباره سیر و سلوک و 
عزیمت او از تبریز بیان کرد. او در بخشي از سخنان خود 
اظهار داشت که شمس در جستجوي نیمه گمشده خود 
بود و بر  پایه پیشگویي هاي رکن الدین سجاسي بسوي 
روم شرقي و ترکیه امروز به راه افتاد تا به مالقات موالنا 
نائل اید و تا بزرگترین دیوان شعر عرفاني جهان به نام 

او سروده شود. 

وي همچنین با بر شمردن آرا و نظرات این عارف قرن 
هفتم افزود که وي تقلید را یکي از افت هاي جدي در 
جامعه ان زمان َمي دانست و خانه دل نیازمندان را به 

دیدار خانه خدا ارجح َمي شمرد.
صفوت همچنین با اشاره به مشاغل سخت شمس و 
دیگر عارفان راستین به نقد سنت نابجای برخی از افرادي 
پرداخت که با تکیه به مسند ارشاد و با نام عرفان از 

دسترنج دیگران بویژه مریدان ارتزاق مي کنند!
در بخش میاني برنامه بانو الهه شفایي با اجرا قطعه اي 
زیبا بصورت بداهه خواني به همراهي سنتور دلنواز حمید 
سعیدي موفق به خلق فضائي شاد گردید که تحسین 

همگان را در پي داشت. 
سپس حنانه صفوت اشعاري زیبا از موالنا را دکلمه 
کرد و همزمان هنرمند خطاط مهتدایي آثار ارزشمندي از 
سخنان عارفان را به خط زیباي نستعلیق اراسته و ان را 

تقدیم مرکز مرکز موالنا کرد. 
از دیگر ویژگي هاي ممتاز این برنامه، ارائه و فروش 
کتاب هاي مرتبط با مباني عرفان بود که آن نیز با استقبال 

مخاطبین مواجه گردید. 
بانو جوادي نیز از جمله افرادي بود که سهم عمده اي 
در برگزاري این نشست داشت، چه با اعالم آن در برنامه 
»هواي تازه« از رادیو ایران موفق به جذب شنوندگان 

عالقمند به این برنامه گردید.
در بخش پایاني نیز بیست دقیقه زمان به پرسش و پاسخ 

اختصاص یافت که صفوت به پرسش هاي مدعوین و 
مشتاقان پاسخ گفت. 

ایرانشهر و  اعزامی هفته نامه  به گزارش خبرنگار  بنا 
پاکفراز واحد روابط عمومي مرکز  اطالع رساني الله 
جهاني موالناشناسی، نشست بعدي در تاریخ بیست و 
هفتم دسامبر و با محوریت معرفي ابوالحسن خرقاني 
عارف نامدار ایراني در همان سالن اجتماعات رستوران 
شعله برگزار خواهد شد که مشتاقان می توانند از هم 
اکنون نسبت با خرید بلیط آنالین از مرکز صفر هشت 

ایرانیان نسبت به رزرو جای خود اقدام کنند.  

به یاد بود خدمات انساندوستانه و خیرخواهانه شادروان :

پرویز نظریان
 بازرگان و نیکوکار یهودی ایرانی که سال جاری میالدی در لس آنجلس دیده 
از جهان فروبست. خاطرات زندگی او در کتاب پیاده تا افق منتشر شده است.

رمان یک نویسنده ایرانی تبار در لیست کتاب  پر فروش اسرائیل

برگزاری دومین نشت ماهانه در بزم عارفان در لس آنجلس
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در کانون خبر:

کارشناسان یک شرکت مشهور امنیت شبکه اسراییلی با 
تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که احتماال هکر 
ایرانی متهم به نفوذ به کامپیوترهای شبکه تلویزیونی 
 )APT( با یک گروه تهدید مستمر پیشرفته HBO

ایرانی ارتباط دارد.
چندی پیش از سوی دادستانی فدرال ایاالت متحده 
و اف بی آی، »بهزاد مصری« هکر ایرانی تبار متهم به 
 HBO نفوذ و سرقت اطالعات مهم شبکه تلویزیونی
اکنون  این کمپانی شد. هم  از  باج گیری  اخاذی و  و 
بهزاد مصری که در دنیای مجازی به »سکوت وحشت« 
معروف است تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکاست ولی 
چون به ایران گریخته، نمی توان وی را برای حضور در 

دادگاه های ایاالت متحده دستگیر کرد.
 ClearSky شبکه  امنیت  مشهور  شرکت  اکنون 
Cyber   Security مستقر در اسراییل اعالم کرده، با 
ضریب اطمینان متوسط می توان بهزاد مصری را با یک 
 Iranian( گروه تهدید مستمر پیشرفته سایبری ایرانی
APT Group( با نام »بچه گربه ملوس« مرتبط دانست. 
کارشناسان سایبر سکیوریتی با تحقیق بر روی ارتباطات 
بهزاد مصری در دنیای مجازی مانند ایمیل شخصی و 
حساب کاربری فیس بوک و غیره به این نتیجه رسیدند 
که او با یکی از افراد کلیدی گروه هکرهای بچه گربه 
ملوس در ارتباط بوده است. این گروه APT دانشجویان، 
فعاالن حقوق بشر، دست اندرکاران رسانه ها و مخالفان 

سیاسی جمهوری اسالمی را هدف می گیرد.
حکومت  خدمت  در  گذشته  در  که  مصری  بهزاد 
جهموری اسالمی بوده، بعدها به گروه هکرهای ترک 
هکر  گروه  این  در  که  می پیوندد  سیاه«  »کاله  نام  با 
 ArYaIeIrAN ایرانی دیگری حضور داشته که با نام
شناسایی می شده است. محققان شرکت کلیر اسکای 
سایبر سکیوریتی معتقدند، بهزاد مصری و اریال ایران 
یکدیگر را می شناخته و با همدیگر برای پروژه های 

هک همکاری می کرده اند.
عالوه بر همه این مدارک، کمپانی امنیت شبکه اسراییلی 
دریافته است، کلیه حمالت سایبری بهزاد مصری به 

رایانه های HBO از سروری )سرویس دهنده شبکه( 
با نام »ماهان سرور« با گستره اینترنتی .ir انجام شده که 
مدیرعامل آن فردیست به نام »محمد رسول اکبری« که با 
حساب کاربری »aka ra3ou1« در فیس بوک دوست 
بهزاد مصری محسوب می شود و همین موضوع ثابت 
می کند که اکبری جزیی از گروه APT بچه گربه ملوس 

بوده است.
نتیجه  چنین    ClearSkyشرکت کارشناس های 
گرفته اند که بهزاد مصری، اریال ایران و محمد رسول 
اکبری، هر سه، از اعضای گروه هکری بچه گربه ملوس 

هستند و در عملیات سایبری آن همکاری کرده اند.

پناهجویان  برخی  از  اعم  تبار  ایرانی  شهروند  ده ها 
بانک های  نزد  در  آنان  بانکی  حساب های  می گویند 
ترکیه مسدود شده و از ساعات پایانی روز سه شنبه به 
وقت محلی امکان استفاده از کارت  های بانکی خود را 

نداشته اند.
اخباری از مسدود شده حساب ده  ها شهروند ایرانی تبار 
نزد بانک های ترکیه در حالی منتشر شده است که کمتر 
از 48 ساعت پیش از آن یک مقام افتصادی در ایران گفته 
بود: »ترکیه پس از برگزاری دادگاه رضا ضراب و مدیر 
عامل »هالک بانک« درآمریکا، حساب بانکی ایرانیانی که 

موجودی باالیی دارند را بررسی خواهد کرد«.
آنان  که حساب های  افرادی  از  گروهی  حال  این  با 
مسدود شده می گویند همچگونه سپرده قابل توجهی 
در حساب هایشان نداشته اند و تنها مبالغ حداقلی که 
نیازهای روزمره آنان را برطرف می کرده در حساب های 

بانکی آنان موجود بوده است.

که  شده  مسدود  حساب های  صاحبان  از  گروه  این 
بیشتر نیز از پناهجویان ایرانی هستند که در انتظار تکمیل 
پرونده و پذیرش در کشور ثالث در ترکیه مجبور به 

اقامت شده اند، می گویند نسبت به همکاری های امنیتی 
رژیم ایران و دولت ترکیه علیه خودشان نگران هستند و 

به وقوع این حوادث شک دارند.

در  گذار  سرمایه  آمریکایی  ایرانی  مشهور  میلیاردر 
سیلیکون ولی کالیفرنیا به سو رفتار جنسی در برابر شش 
زن متهم شده است. او پیشتر و در پی انتخاب دانالد 
 CAL EXIT ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا طرح
برای جدایی ایالت کالیفرنیا از آمریکا را پشتیبانی کرده 

بود.
»شروین پیشه ور« سرمایه دار ایرانی تبار که در بخش 
سرمایه گذاری کمپانی های بزرگ سیلیکون ولی کالیفرنیا 
فعال است از سوی وکیل شش زن به سواستفاده جنسی 

از آنان متهم شده است.
به گزارش نیویورک پست، پیشه ور 42 ساله به آزار 
و اذیت جنسی شش زن متهم است. نخستین ادعای 

سو رفتار جنسی از سوی آقای پیشه ور، روز پنجشنبه 
بلومبرگ  رسانه ای  بنگاه  توسط  نوامبر 2017  سی ام 
مطرح شد. در گزارش بلومبرگ، شروین پیشه ور متهم 
شده که بطور منظم از نفوذ و قدرت خود در سیلیکون 
ولی بهره برداری کرده و زنانی را که نیاز به حمایت 
کاری، مالی یا سرمایه گذاری داشته اند، مورد سو استفاده 

جنسی قرار داده است.
شروین  پیشه ور بنا دارد تا با استخدام یک وکیل زبده 
در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کند. او هم اکنون 
یکی از سهامداران عمده کمپانی مسافربری اینترنتی اوبر 
و از سرمایه گذاران بزرگ دنیای فناوری در سیلیکون 

ولی است.

شبکه تلویزیونی اندیشه که از سال 2006 تا اکنون از 
لس  آنجلس برای مردم ایران برنامه هایی با موضوعیت 
مسائل سیاسی پخش می کرد، به فعالیت خود پایان داد. 
هیچ توضیحی در خصوص دلیل اتمام فعالیت این شبکه 

تلویزیونی به مخاطبان آن داده نشده است.
شبکه اندیشه کانال تلویزیونی فارسی زبان ماهواره ای با 
روش خبری–تحلیلی بود که برنامه هایی شامل اخبار، 
تحلیل، گفتگو، فیلم و موسیقی خود را از طریق ماهواره 
آمریکا و آسیابه زبان  قاره های  یاه ست در  هات برد و 

فارسی پخش می کرد.
مرکز پخش شبکه اندیشه در شهر لس آنجلس در ایالت 
کالیفرنیا، قرار داشت و مدیریت آن در سال های اخیر به 
عهده پرویز کاردان چهره شناخته شده رادیو و تلویزیون 

ملی ایران در پیش از انقالب بود.
این شبکه تلویزیونی که از سال 2014 تا زمان تعطیلی، 
کانال پخش برنامه های مهم رسانه افق ایران نیز بود با 

سرمایگذاری یک بازرگان ایرانی کانادایی اداره می شد.
این دومین کانال تلویزیونی سیاسی علیه رژیم اسالمی 
در ایران است که در کمتر از یک هفته گذشته به صورت 
غیر مترقبه به فعالیت خود پایان می دهد. تنها 5 روز پیشتر 
از تعطیلی تلویزیون اندیشه، شهرام همایون مدیر کانال 
یک نیز به فعالیت شبکه تلویزیونی متبوع خود پایان داده 

بود.
***

به بهانه تعطیلی»اندیشه« و جهت آگاهی مردم، دکتر 
مهدی آقا زمانی مجری ارشد این شبکه، به سه پرسش 
خبرنگار یک پایگاه خبری  مستقل در واشنگتن دی سی 
پاسخ داده بود که در ذیل متن این مصاحبه باز نشر 

می گرددک 
شده  تعطیل  همیشه  برای  اندیشه  تلویزیون  آیا  ـ 

است؟
-- در خصوص تعطیلی دایم اندیشه نمی توانم اظهار 
نظری داشته باشم چون هر لحظه امکان گشایش این 
تلویزیون ممکن است وجود داشته باشد. این سیستم یک 
مالک ثروتمند دارد که ساکن کاناداست و اگر مجددا اراده 
کند می تواند بار دیگر تلویزیونش را احیا نماید. کما این 
که وقتی برای تشکر و خداحافظی به من تلفن کرد گفت 
امیدوار است در ماه های آتی تحوالتی در ایران به وقوع 

بپیوندد که بار دیگر وجود تلویزیون اندیشه را بطلبد.
- تکلیف »رسانه افق ایران« چه می شود؟ 

-- تا اکنون افق ایران با سرمایه نادر درمانی و حمایت 
فنی تلویزیون اندیشه و با سیاستگذاری دفتر سیاسی 
شورای ملی ایران، به کار خود ادامه می داد، با این حال 
اعضای دفتر سیاسی شورای ملی کوشش هایی برای 
استقالل مالی افق در دستور کار داشتند که از نتایج آن 
بی اطالعم. اگر آن کوشش ها به ثمر برسد طبیعی است 
که افق می تواند فارغ از اندیشه به کار خود ادامه دهد 
اما محدودیت های زمانی و اجرایی متعددی در راه است 

که احتمال احیای مجدد افق ایران را کمرنگ می کند. با 
این حال طی 48 ساعت گذشته مدیران ارشد افق دست 
کم از من نخواسته اند به تعهد تصویر برای رسانه ایشان 
وفادار بمانم، حاال این ممکن است به دلیل عدم عالقه به 
ادامه کار افق باشد و یا دست کم عدم تمایل به همکاری 

با من.
ـ شما از کی همکاری خود را با تلویزیون اندیشه 
آغاز کردید؟ و با تعطیلی این رسانه چه خواهید کرد؟
-- همکاری من با اندیشه به سال 2013 و آغاز مدیریت 
پرویز کاردان در این تلویزیون باز می گردد که با برنامه 
ای به نام »یار دبستانی« به تیم برنامه سازان اندیشه پیوستم 
و از تابستان 2014 نیز رسما مسئولیت »افق ایران« را به 
عنوان سردبیر شبکه، برنامه ساز و مجری عهده دار شدم. 
در خصوص آینده هنوزمطمئن نیستم  ولی امیدوارم 

چراغ هیچ رسانه ای رو خاموشی نگرود.
***

در تلویزیون اندیشه عالوه بر آقایان پرویز کاردان و 
مهدی آقازمانی چهره های سرشناس و محبوب دیگری 
گوهرزاد،  رضا  امینی،  محمد  مهری،  جمله حسن  از 
مجید  هازلی،  رضا  کمالی،  ساسان  بهارلو،  احمدرضا 
محمدی و خانم ها نهضت فرنودی، نلی فرنودی، پریسا 
ساعد و سحر امانی به طور مرتب برنامه داشتند و مخاطبان 
گسترده ای را به خود جلب کرده بودند. ایرانشهر آرزومند 

بازگشایی دوباره این شبکه تلویزیونی است.
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نسخه چاپی خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
سردبیر: دکتر مهدی آقازمانی
طراحی و نشر: شرکت کتاب

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(

اشتراک شش ماه 130 دالر و ساالنه 200 دالر با
پست FIRST CLASS در خاک ایاالت متحده آمریکا

L o s  A n g e l e s ,  C A ,  U S A
Te l :  8 1 8  9  0 8  0 8  0 8

f a x : 8 1 8  9 0 8  1 4 5 7
w w w. 0 8 . n e t

دو تبعه دیگر ایران در جریان هک HBO در مظان اتهام قرار گرفتند

ده ها حساب اتباع ایرانی تبار در ترکیه مسدود شده است

میلیاردر ایرانی آمریکایی به سواستفاده جنسی متهم شد

شبکه تلویزیونی اندیشه تعطیل شد
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درکانون خبر:

در  دموکرات  قانون گذاران  از  نفر  و یک  قانونگذاران جمهوری خواه  از  نفر   3
خانه نمایندگان کالیفرنیا ضمن مخالفت با افزایش 3 درصد حقوق قانونگذاران 
شده، خودداری  آغاز  دسامبر   4 دوشنبه  روز  از  که  آن  دریافت  از  مسئوالن،  و 
کردند. این نمایندگان کاترین بیکر از دوبلین، کِن کولی از رنچوکوردووا و سابرینا 

سروانتس از ریورساید و جاش نیومن از فولرتن کالیفرنیا هستند.
حقوق بسیاری از نمایندگان به ساالنه 107242 دالر رسید و حقوق جری براون 

به 195806 دالر و حقوق گوین نیوسام به 146854 دالر در سال خواهد رسید.
حقوق حاویر بسرا دادستان کل کالیفرنیا نیز به 170080 دالر در سال خواهد 

رسید.
این افزایش حقوق برای سالی 3 درصد در سال 1990 به تصویب رسیده  و 

همواره ادامه داشته است.

در نخستین جلسه بررسی مقررات مربوط به گزارش مزاحمت جنسی در دو 
با حضور وکالی مدافع  بررسی که  از 6 ساعت شور و  کالیفرنیا، پس  مجلس 
مجلس  در  زن  نمایندگان  از  و شماری  زنان  مدنی  کنشگران حقوق  کارمندان، 
ایالتی کالیفرنیا در ساکرامنتو برگزار شد، شرکت کنندگان اعالم کردند که مقررات 
جاری بیشتر به سود فردی است که دست به مزاحمت جنسی می زند و کمتر 
در راستای حقوق قربانی این مزاحمت است. از این روی، تصمیم گرفته شد تا 
برای نخستین گام، بررسی همه  جانبه ای در مورد مقررات جاری دو مجلس در 

مورد مزاحمت جنسی انجام شود و در گامی دیگر آموزش در زمینه شناخت و 
گزارش مزاحمت جنسی صورت بگیرد تا به فرهنگ مزاحمت جنسی پایان داده 
شود، زیرا ترس از دست دادن شغل و ترس از بدنامی موجب شده که شماری 
از قربانیان مزاحمت های جنسی سکوت کنند و در این محیط سرشار از فشار و 
ناراحتی به کار خود ادامه دهند. خانم لورا فریدمن نماینده دموکرات گلندل در 
خانه نمایندگان گفت برخالف آن ها، ما مصمم و مسئول هستیم که این بار با شفاف 

عمل کنیم.

در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ناپدید شدن و کشته شدن کاتلین دورست 
به دست همسرش رابرت ُدورست، سرمایه دار و مالک معروف در لس انجلس، 
پرسش  برابر  در  نیویورک  پلیس  اداره  پیشین  بازنشسته  افسر  اِستروک،  مایکل 

دادستان، اقرار کرد که با یکی از شاهدان رابطه سکسی داشته است.
رابرت ُدورست در دو پرونده به عنوان قاتل محاکمه می شود در پرونده نخست 
به اتهام قتل همسر ناپدید شده اش و در پرونده دوم به اتهام قتل سوزان برمن 
مافیا در سال 2000  از روسای  فرزند یکی  نشریات و  نویسنده بخش جنایی 

محاکمه می شود که علت کشته شدن او با ضربات چاقو، ساکت نگه داشتن او 
در مورد آگاهی از چگونگی ناپدید شدن و قتل کاتلین ُدورست در سال 1982 

به دست همسر خویش است.
مایکل استروک، افسر پلیس نیویورک اقرار کرد که هنگامی که در حال تحقیق 
در مورد پرونده بوده، شب را در خانه یکی از شهود گذرانده و مست شده و با 

او رابطه سکسی داشته است.

نمایندگان  منفی  رای  نگه داشتن  برای  آمریکا  کنگره  جمهوری خواه  رهبران 
جمهوری خواه کالیفرنیا در کنگره آمریکا، ناگزیر به سوی اصالح و نگه داشتن 

بخش بخشودگی و کسر مالیاتی بهره پرداختی روی وام خانه ها گام برمی دارند.
پس از آن که در ماه اکتبر 3 نفر از نمایندگان جمهوری خواه کنگره از کالیفرنیا به 
الیحه اصالح مالیات ها رای منفی دادند و شماری نیز ناخشنودی خود را از حذف 
این بخش  از منافع طبقه متوسط به سبب هراس از انتخاب نشدن در سال 2018 
اعالم نمودند، پاتریک مک هزی نماینده کارولینای شمالی و کفیل کمیته قوانین و 
مقررات اعالم کرد که برای خشنودی نمایندگان جمهوری خواه کنگره از کالیفرنیا 
و جذب رای آنان، این بخش را اصالح خواهند کرد و مانند گذشته در مقررات 
مالیاتی خواهد ماند. تام مک کلین تاک از اِلک گروو کالیفرنیا و می می والترز از 
ارواین و استیونایت از پالم دل، با این که رای مثبت داده اند ولی دل نگران آینده 

خود هستند. دارل آیسا از میسای سن دیه گو رای منفی داده است.
کوین مک کارتی رهبر اکثریت جمهوری خواه کنگره و نماینده بیکرزفیلد کالیفرنیا 
در دیدار با رهبران سنای آمریکا، این درخواست را به آگاهی آنان خواهند رساند.

دیوید واالداوو و جف دِن َهم ، دو نماینده جمهوری خواه کالیفرنیا با همراهی پائل 
 DACA رایان رئیس کنگره آمریکا، در تالش هستند تا راهی برای اصالح طرح
بیابند تا کمکی به ماندگاری مهاجران دانشجویی شوند و از اخراج جوانانی که از 
کودکی همراه پدر و مادر خود به طور غیرقانونی وارد آمریکا شده اند و اکنون به 

تحصیل می پردازند پیشگیری شود.
طرح DACA در زمان پرزیدنت اوباما در سال 2010 به تصویب رسیده است 

و اکنون در حدود 750 هزار دانشجو را شامل می شود.
دو نماینده جمهوری خواه اسکات تیلور از ویرجینیا و َدن نیوهاوس از واشنگتن 

نیز از نویسندگان نامه تقاضای اصالح DACA به پائل رایان هستند.

مادری در رویورساید در حالی که اتوموبیل خود را به سوی اداره پلیس می راند، 
با عالمت دادن پلیس را متوجه خود نمود و سپس پسر 18 ساله خود را که در 
اتوموبیل بود به سبب دستکاری جنسی و آزار دو پسر بچه 8 و 4 ساله تحویل 

پلیس داد.
پلیس ریورساید پس از بازپرسی، با اقرار جوزف باستون به جرم خود، دریافت 
که او افزون بر این دو پسر بچه، 50 کودک دیگر را نیز مورد آزار و سوءاستفاده 
جنسی قرار داده است. او به پلیس گفته که از 10 سالگی این کار را آغاز کرده 

است.
شهر  در  نوامبر  ماه  از  ُمتل  یک  در  مادرش  همراه  که  باستون  هایدن  جوزف  
ریورساید اقامت داشت در همان متل ، دو کودک را مورد آزار جنسی قرار داده 
بود. او و مادرش در گذشته در شهرهای لیک وود و بئوناپارک زندگی می کرده اند 

پلیس با قرار یک میلیون دالر وثیقه او را به زندان رابرت پرسیلی فرستاده است 
تا محاکمه شود. 

پلیس مرزی آمریکا و مکزیک در کناره سواحل اقیانوس آرام در کالیفرنیا اعالم 
کرد که از ماه فوریه تاکنون با روانه شدن فاضالب از رودخانه تی وانای مکزیک 
به سوی سواحل کالیفرنیا، همکاران این اداره دچار بیماری شده اند. برآورد شده 
است که فاضالب روانه شده روزانه به آب های منطقه در حدود 143 میلیون گالن 
بوده است، در حالی که از سال 1997 مرکز تصفیه فاضالب مرزی در منطقه تنها 

توانسته است روزی 25 میلیون گالن را پاسخگو باشد.
کریستوفر هریس، نماینده نیروهای پلیس مرزی در غرب کشور گفت: ما به 
عنوان مامور انتظامی، هرگونه سختی و خطر رایج در این شغل را پذیرفته ایم، 
لیکن تحمل روانه شدن فاضالب از راه رودخانه تی وانا، همراه با مواد شیمیایی 

خطرناک دور از وظیفه ماست. 
در ماه جون 2017 تنها 30 مامور پلیس به بیماری ناشی از فاضالب دچار شده اند 

و از آن هنگام تاکنون این شمار به 83 نفر رسیده است ، در این ایستگاه مرزی ما 
تنها 300 مامور داریم.

نمایندگان کالیفرنیا در کنگره آمریکا در نامه ای درخواست یاری و کمک مالی 
بیشتری در زمینه آتش سوزی های ساالنه را نمودند. این نامه که از سوی مایک 
تامپسون نماینده دموکرات از سنت هلنا به نمایندگی از سوی دیگر نمایندگان به 
کمیته های مربوط به این کمک ها در خانه نمایندگان فرستاده شده است تقاضای 
4/4 میلیارد دالر را برای فاجعه آتش سوزی در کالیفرنیا نموده است. کوین مک 

کارتی رهبر جمهوری خواهان در کنگره نیز این نامه را همراهی نموده است.
در سال جاری در کالیفرنیا در اثر آتش سوزی ها 43 نفر جان خود را از دست 
دادند و نزدیک به 9000 ساختمان اداری و مسکونی به کلی نابود شدند برای 
بازساززی این ساختمان ها، مایک تامپسون از دولت فدرال 7/4 میلیارد افزون بر 
44 میلیارد پرداختی دولت فدرال برای یکسال را نموده بود و به نظر می رسد که 
عملی تر باشد.درخواست 4/4 میلیارد دالر درخواست از کنگره برای گنجاندن در بودجه ساالنه 

مخالفت قانونگذاران  کالیفرنیا با افزایش حقوق شان

نخستین جلسه بررسی مقررات گزارش مزاحمت جنسی در مجلسین کالیفرنیا

سکس در میانه تحقیقات جنایی! پلیس در دام قانون

نمایندگان کالیفرنیا و فرمان ایست به »تکس کات«

تالش برای بقای قانون رویا پردازان در آمریکا

مادر فرزند نوجوان گناهکار خود را به پلیس تحویل داد

فاضالب مکزیک و بیماری مشکوک مرزبانی آمریکا

تقاضای افزایش رسمی کمک ها به کالیفرنیا برای مقابله با آتش سوزی

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
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پاورقی:                                       

زن گفت: مادرجان ناراحت نباش زود برمیگرده و 
و  شو  آماده  باش  زود  گفت  و  فریبا  به  روکرد  بعد 
اونو  فریبا  مادر  زاری  و  شیون  میان  در  بعد  دقایقی 
سوار ماشین کردن و دور شدن و دیگر فریبا هرگز 
بخونه برنگشت چون در کمتر از یه ماه فریبا رو با 
جمعی دیگر از هم رزمانش به جرم هیچی تیر باران 
کردن و نشون دادن که در راستای اجرای اوامر جالد 
نمی کنن  رحم  هم  بیگناه  حامله  زن  به  حتی  بزرگ 
فاجعه بزرگتر این بود که چند روز پس از اعدام فریبا 
تماس گرفتن و گفتن شوهرش برای گرفتن چند تکه 

از وسایلش بره.
اینکار آنها بطور سیستماتیک انجام میشد و هدفشان 
این بود تا خانواده فرد اعدا م شده رو باور پذیر کنن 
در  از شر شون خالص بشن چون  برای همیشه  و 
آن ایام جنازه ها رو تحویل خانواده ها نمیدادن و در 
گورهای دسته جمعی و بدون رعایت هیچکدوم از 

آداب و اصول شرعی بخاک میسپردن.
و  زار  حالتی  با  فریبا  وسایل  گرفتن  از  بعد  فرهاد 
پریشون به خونه برگشت وچون مادر فریبا در جریان 
امر بود دیگر پنهانکاری هم سودی نداشت بمحض 
عقابی  مثل  فریبا  مادر  شد  خونه  وارد  فرهاد  اینکه 
بطرف او حمله برد و بقچه رو از دست فرهاد در آورد 
و بگوشه ای خزید و در حالیکه یکی یکی لباساشو در 
می آورد و بو می کشید و شیون می کرد ناگهان سکوت 

کرد و پس از چند لحظه گفت این چیه؟
 نظر فرهاد جلب شد و به طرف مادر رفت و دید که 
در البالی پارچه پیرهن و آستر لباسش صدای خش 
و خش کاغذ میاد فرهاد کاغذ و که دو برگ بود در 
آورد و نگاهی به آنها انداخت مادر فریبا گفت بخون 

بخون ببینم چی نوشته؟ 
 فرهاد گفت چیز خاصی نیست مادر فقط خواسته 
نفرین  با  همراه  شیون  دوباره  کنه  ما خداحافظی  از 
مادر شروع شد و فرهاد که بیشتر ازین طاقت نداشت 
به بهانه خرید سیگار از خونه خارج شد و به پارک 
سر کوچه رفت و در یه گوشه دنج روی یه نیمکت 
نامه رو از جیبش در آورد و شروع کرد  نشست و 

بخوندن.  
هرچه بیشتر می خوند و جلو تر می رفت بغض و 
اشکش بیشتر می شد فریبا نوشته بود که رئیس بند 
و  گریه  با  بارها  اینکه  علیرغم  پاسدارها  از  یکی  و 
آنها  اما  حامله س  و  متاهل  که  بود  گفته  بانها  زاری 
هیچ اعتنایی به عجز و البه او نکرده و بارها و بارها 

در نهایت بیشرمی اونو مورد تجاوز قرار داده بودن.
***

یکسال و اندی از زمان اعدام فریبا گذشته بود یعنی 
درست چند روز پس از سالگرد اعدام فریبا یه روز در 
خونه فرهاد بصدا در اومد فرهاد در و باز کرد خانمی 

حدود سی ساله رو مقابل خودش دید. 
فرهاد گفت: بفرمائید؟ 

زن گفت: اگر اشتباه نکنم شما باید آقا فرهاد همسر 
فریبا جون باشید ؟

فرهاد گفت: درسته خودم هستم. 
زن گفت: من در اون یه ماه آخر عمر فریبا با اون 

هم بند بودم. 
فرهاد گفت: اینجا که بده بفرمائین تو...

 و بعد از تعارف فرهاد زن بداخل خونه اومد و روی 
یکی از مبل های داخل هال نشست. قبل ازینکه فرهاد 
به او چای و یا یه لیوان آب خوردن تعارف کنه چشم 
زن به عکس فریبا افتاد که روی طاقچه قرار داشت و 
بغضش ترکید و  های های گریه رو سر داد. فرهاد که 
خودش هم منقلب شده بود یه لیوان آب بدست زن 
داد. پس از دقایقی که زن کمی آرام شد شروع کرد 
به صحبت اول کمی از خاطرات خودش و فریبا در 
آن مدت گفت و زمینه رو آرام کرد و رفت سر اصل 

مطلب و ادامه داد:
آقا فرهاد من چند ماهه که با خودم در گیرم. صدها 
بار از خودم پرسیدم که آیا بعد از آزادی بیام و جریان 

و به شما بگم یا نه؟
فرهاد گفت: چه جریانی؟ 

زن گفت: کمی تامل کنین االن عرض می کنم و ادامه 
داد: باالخره هفته گذشته که آزاد شدم به این نتیجه 
رسیدم که حق شماست واقعیت و بدونین حقیقت 
امر اینه که دو سه ماه بعد از اعدام فریبای یه زندونی 
دیگه از بچه های سازمان رو که به تازگی دستگیر شده 
بود و به بند ما آوردن. چیزی که موجب تعجب من و 
باقی  بچه ها شد این بود که اسم و فامیل او با فریبا ما 
یکی بود. اون یکی از اعضای رده باالی سازمان بود 
که بعد از یکی دو تا عملیات یه مدت توی یه خونه 
از کشور  مناسب  زمان  تا در  بود  تیمی مخفی شده 
خارج بشه ولی تاریخ خروجشو از مرز یکی از توابین 
بریده از سازمان که برای وزارت اطالعات جاسوسی 
می کرد راپرت داده و آنها سر بزنگاه دستگیر و خیلی 
ما  فریبای  فهمیدن  زمانی  آنها  اعدامش کردن  سریع 

بیگناهه که دیگه کار از کار گذشته بود.
 بعد از آن ماجرا فرهاد دچار افسردگی شدید شد. 
ساعتها بگوشه ای می خزید و بدون آنکه با کسی یه 
کلمه حرف بزنه به نقطه ای زل می زد و دیگر کسی 

خنده  ای رو برلب های او ندید.
***

که  آورد  بخودش  رو  هما  تاکسی  راننده  صدای   
می گفت: 

خانوم این خیابون که یکطرفه س 
هما گفت: اشکالی نداره همین جا پیاده می شم و این 

چند قدم و خودم میرم...
 یه فکری مثل خوره به جان احمد افتاده بود با خودش 
می گفت یعنی تمام این سال ها با هم در تماس بودن 

شاید با هم رابطه هم داشتن و بعد خودش جوابش 
و میداد و میگفت نه امکان نداره صرف نظر از چند 
تلفن مشکوک تا بحال سابقه نداشته که هما یه شب 
و یا چند ساعت متمادی از خونه غیبش بزنه. احمد 
چند روز با این افکار مالیخولیائی کلنجار میرفت. یه 
هفته به همین منوال گذشت و احمد نه تنها چیزی 
بروی هما نیاورد بلکه سعی میکرد مثل همیشه خیلی 
عادی باشه و این چند روز خودش و با باغبون و گل 
و گیاه سرگرم کنه تنها کاری که کرد این بود که به 
تلفن کرد  بیمارستان  به  بار  بیمار دو  عنوان بستگان 
وحال مریض اتاق شماره چهل وهشت و پرسید و 
اونا هم هربار در جواب گفتن که حالش وخیمتر شده 

و بردنش تو اتاق مراقبت های ویژه.
برای  احمد  و  بود  گذشته  ماجرا  آن  از  روز  شش 
سومین بار به بیمارستان زنگ زد که بهش گفتن صبح 

امروز تموم کرد.
احمد نمی دونست که باید ناراحت باشه یا خوشحال 
دو سه روز اول و در ساعت های مختلف و هربار به 
بهانه ای و بطوریکه هما شک نکنه به خونه زنگ میزد 

تا ببینه آیا برای خاکسپاری رفته یا نه؟
آسوده  خاطرش  نرفته  که  می شد  مطمئن  چون  و 
می شد و از آن به بعد شامل مرور زمان شد هر چند 
که فراموش نشد ولی روز به روز کمرنگ تر شد از 
علت  بر  مزید  هم  احمد  کار  محیط  شرایط  طرفی 
شد او هر روز با کیس جدیدی روبرو می شد. زنانی 
برقراری  برای  آنها  و  بود  که شوهرشان شهید شده 
دفترچه  دریافت  و  بازنشستگی  حقوق  و  مستمری 
احمد  می کردن.  مراجعه  بنیاد  به  درمانی  خدمات 
هم مثل یک شکارچی در کمین نشسته بود تا با هر 
ترفندی اونا رو به دام صیغه های موقت بکشه و چند 
صباحی خوش باشه و اینکار آنقدر تکرار شده بود 
که احمد احساس استادی می کرد و کسی رو یارای 
آن نبود که بتونه سالم از زیر دست او بگذره. او حتی 
به دوستانش هم رحم نمیکرد. میگفتن محمد یکی 
کرده  استفاده  بنیاد  سهمیه  از  که  بود  همکارانش  از 
و خارج از نوبت و با هزینه بنیاد به سفر عتبات و 
عالیات رفته تا حاج آقا بشه ولی از بد حادثه همانسال 
در درگیری های بین شورته های عرب و حجاج ایرانی 
کشته شد. دو سه تا خونه و چند دستگاه کمپرسی که 
از طریق مزایده ادارات و با زد و بند بدست آورده 
بود به خدیجه همسرش رسید. خدیجه مشکل مالی 
همانا  که  از حق مسلمش  ولی می خواست  نداشت 
برقراری مستمری بود بهره مند بشه و احمد تونست 
چند صباحی اونو صیغه کنه و به فیض اکمل برسه! تا 
اینکه در یکی از همین روزها همسر یک شهید برای 
گرفتن کمک مالی یا بعبارتی وام مسکن به او مراجعه 
کرد از همون لحظه اول که در اتاق او باز شد و افسانه 
به درون آمد روح از تن احمد پرکشید و رفت و تازه 
آنوقت بود که به فلسفه عشق در یک نگاه پی برد 
احمد که دست و پای خودشو گم کرده بود از رو 

صندلیش بلند شد و به افسانه تعارف کرد تا بشینه. 
 افسانه بیست وپنج سالش بود و شوهرش که فقط 
یکی  در  بود  گذشته  ازدواجشون  زمان  از  ماه  شش 
شده  شهید  مسلح  اشرار  با  مرزی  درگیری های  از 
بود افسانه واقعا زیبا بود و به روایتی می توان گفت 
خداوند با ایجاد افسانه صنعتش رو به تکامل رسوند. 
آن پوشش اسالمی و آن چادر و مقنعه و آن چهره 
بدون آرایش  هیچکدوم اینا مانع از آن نمی شد تا اون 
زیبائیش و به رخ همگان بکشه. احمد تمام تجارب 
وعده  ای  هیچ  دادن  از  و  آورد  میدان  به  رو  گذشته 
فرو گذار نکرد بطوریکه افسانه پس از خروج از اتاق 
احمد به این احساس رسیده بود که بزودی صاحب 
خانه خواهد شد. اما در عین حال حرف زن جوانی که 
توی راهرو و موقع انتظار مالقات کنارش نشسته بود و 
می گفت خانم خوشگله خیلی مواظب باش اینا گرگن 
من سه ماهه که با اینا در گیرم تا حاال سه نفرشون با 
انواع و اقسام وعده ها منو دست بدست کردن و ازم 
سو استفاده کردن ولی هنوزم کارم درست نشده تو 
ماشااهلل هم جوونی و هم خوشگل مواظب باش مفت 
نبازی. این حرفا تو گوشش زنگ می زد روزها از پس 
هم میامد و میرفت و احمد با آنکه می تونست زودتر 
و با شرایط سهلتر افسانه رو به وام برسونه اما چون 
با سرسختی که افسانه نشون می داد اون حتی یه قدم 
به جلو برنداشته بود و جرات ابراز عالقه نسبت به 
اونو هم نداشت و اما افسانه هم از نحوه برخورد های 
احمد متوجه شده بود که تمام حواس احمد روی اون 
متمرکزه ولی اصال بروی خودش نمی آورد دو ماه از 
تاریخ اولین دیدارشون گذشته بود و احمد علیرغم 
تالش فراوان هنوز به مختصر پیشرفتی که مایه اندک 
دلخوشیش باشه دست نیافته بود. کار دریافت وام کم 

کم به مرحله پایانی نزدیک می شد و زمزمه معرفی 
ضامن بگوش میرسید و این درست آن چیزی بود 
که احمد روی آن حساب باز کرده بود اواخر وقت 
اداری بود افسانه توی اتاق احمد روی مبل نشسته 
بود. احمد وارد شد و گفت بیا اینهم بخیر و خوشی 
تموم شد و حاال اول باید ضامن واجد شرایط معرفی 
کنیم و بعد به دنبال آپارتمانی که با شرایط مالی تو 

جور در بیاد بگردیم.
با شنیدن اسم ضامن واجد شرایط انگار یه سطل آب 

یخ رو سر افسانه ریختن یه دفعه وا رفت. 
به جای  گرفتی  که  ایه  قیافه  این چه  احمد گفت: 
اینکه بخندی و خوشحال باشی و بگی دستت درد 

نکنه غمبرک زدی و زانوی غم بغل گرفتی؟ 
افسانه گفت: قبل از هر چیز باید بگم واقعا دستت 
درد نکنه. من شاهد بودم که چقدر زحمت کشیدی 
از اولش خونه دار شد ن تو طالع من  انگاری  ولی 

نبود!
احمد گفت من روده بزرگم داره روده کوچیکه رو 
میخوره پاشو پاشو بریم یه نهار دبش فرد اعال بزنیم 

تو رگ بعدا میگم چیکار باید بکنیم! 
افسانه گفت: نه من دیگه بیشتر از این مزاحم نمیشم 
احمد گفت این حرفا چیه چه مزاحمتی من از مدتها 
بگیریم  جشن  اونو  تا  بودم  لحظه  این  منتظر  پیش 
فقط  ثانی  در  نمیدم  از دست  قیمتی  هیچ  به  اینو  و 
مرگه که چاره نداره تو توکل کن به خدا اون همه 
کارها رو درست میکنه و در حالیکه کتش و از پشت 
صندلی بر میداشت تا بپوشه دو باره تکرار کرد پاشو 
پاشو و بعد افسانه از جلو و احمد از پشت سرش از 
اتاق خارج شدن. بعد از اینکه توی پارکینگ بنیاد در 
ماشین شاسی بلند و مدل باال رو برای افسانه باز کرد 
و او نشست خودش هم پشت رل قرار گرفت وقتی 
میخواستن از پارکینگ وارد خیابون بشن زنی درست 
در مقابل خروجی پارکینگ منتظر تاکسی بود و راه 
خروج احمد و بسته بود احمد بوق زد زن لحظه  ای 
ترسید و برگشت چشم زن به احمد و افسانه افتاد و 
آنها رو شناخت و افسانه هم آن زن رو شناخت چون 
به  افسانه  اولین روز ورود  او همان زنی بود که در 
بنیاد بهش هشدار داده بود که خانوم خوشگله مواظب 
باش مفت نبازی! زن سری به نشانه تاسف تکون داد 
و بکناری رفت و آنها وارد خیابون شدن. احمد رو 
کرد به افسانه و گفت: میونه ات با باقلی پلو چطوره؟

افسانه که از یکطرف دیدن آن زن و ازطرفی مسئله 
متوجه  بود  کرده  مشغول  و  حواسش  تمام  ضامن 

سئوال احمد نشد.
احمد گفت: حواست کجاست؟

افسانه گفت: تو فکر ضامن بودم حیف شد هر چه 
رشته بودیم پنبه شد. 

احمد گفت: غصه اونو نخور خدا بزرگه و بعد با 
خنده گفت نشنیدی از قدیم گفتن خدا گر ز رحمت 

ببندد دری ز حکمت زند قفل محکمتری؟
 این حرفش باعث شد تا افسانه حسابی بخنده 

احمد دو باره گفت: حاال بگو رابطه ات با باقلی پلو 
چطوره؟

افسانه گفت: خیلی دوست دارم.
احمد گفت: مثل خودمی میخوام ترو ببرم یه جایی 

که انگشتاتو بخوری.
حدود نیم ساعت بعد تو جاده لواسون احمد جلو 
پل  یه  روی  از  و  شدن  پیاده  ایستاد.  مهمانخانه  یه 
چوبی گذشتن و وارد محوطه مهمانخانه شدن یکی 
آقای شفیعی  و گفت سالم  اومد  گارسن ها جلو  از 

نیمکت کنار رودخونه خالیه. 
احمد گفت حسین بجنب زود تند سریع سرویس و 

بچین که دارم پس مییفتم.
حسین با گفتن ای بچشم فورا دور شد.

رو  شما  اینجا  میاین  زیاد  اینکه  مثل  گفت:  افسانه 
خوب میشناسن.

احمد گفت: داستانش مفصله بعدا برات میگم و به 
نیمکت رسیدن و نشستن حسین سرویس و آورد و 

گفت آقا مثل همیشه باقلی پلو؟
 احمد گفت: آره فقط ماست چکیده یادت نره بعد 
از نهار احمد رو کرد به افسانه و گفت: حاال میخوام از 
تو خواهش کنم چند دقیقه خوب و با دقت به حرفام 
گوش کنی اوال بدون اینکه قصد فضولی داشته باشم 

می خوام بدونم فعال با کی زندگی می کنی؟
با مادرم زندگی می کنم مادرم سنش  افسانه گفت: 
و خواهر  برادر  یه  مریضه  که  مدتهاست  و  باالست 
هم دارم که هر دو تا از من بزرگترن ازدواج کردن و 
سرشون گرم زندگی خودشونه گاهی به ما سر میزنن 

یا تلفنی حال مادر رو می پرسن. 
احمد گفت: من امروز میخوام رازی رو که از اولین لحظه 
دیدن تو دارم تو قلبم ازش نگهداری می کنم و خیلی سعی 
کردم تا این لحظه از پرده بیرون نیفته رو بهت بگم البته اگه 
تا بحال افشا نکردم نه از ترس آبرو چون اون بخشش اصال 
برام مهم نیست. پیه همه چیز و به تنم مالیدم. فقط خواهشم 
اینه اوال مبادا ترو خدا دچار سوء تفاهم بشی فکر کنی که 
چون قدمی برای کار وام تو ور داشتم حاال احساس حق 
پیدا کردم. خدا رو شاهد میگیرم که نیت من خیره و با تمام 
وجودم ترو دوست دارم این چند وقتی که تو وارد زندگیم 
شدی بعد از سالها دوباره احساس جوونی می کنم و به 
زندگی امیدوار شدم اصال اینجوری بگم که صبح هر روز 
باین امید که ترو ببینم میام اداره و اینو هم بهت بگم جواب 
تو هر چی که باشه مانع از این نمیشه که تمام تالشمو 
برای گرفتن وامت انجام بدم درضمن نمیخوام حاال به من 
جواب بدی هر چقدر که بخوای وقت داری تا خوب 
فکراتو بکنی. اینو بدون که اگه از تو جواب مثبت بگیرم 

مطمئن باش بهترین زندگی رو برات میسازم...

افسانه
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خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

ادامه در شماره آینده

داستان بلند دنباله دار به قلم سیاوش صابر
قسمت دوم

نویسنده این داستان بلند در ایران زندگی می کند و به خاطر شرایط اختناق در جمهوری اسالمی از افشای نام حقیقی او معذوریم، لذا 
این داستان با نام مستعار سیاوش صابر منتشر می گردد. اما حوادث آن بر مبنای رخدادهای حقیقی به رشته تحریر درآمده است.
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     جمعه 17 آذر/8 دسامبر
1265 خورشیدی )1886 میالدي(

شاعر،  الشعرا(،  )ملک  بهار  محمدتقی  زادروز 
ادیب و سیاستمدار

آثار زنده یاد ملک الشعرا بهار در شرکت کتاب 
موجودند

1318 خورشیدی ) 1939 میالدی(
زادروز داریوش مهرجویی، فیلمساز و مترجم

شرکت  در  جویی  مهر  داریوش  سینمایی  آثار 
کتاب موجود است

1351 خورشیدی ) 1972 میالدی(
درگذشت هوشنگ پزشک نیا - نقاش

1353 خورشیدی ) 1974 میالدی(
 - )منصورالملک(  منصور  علی  درگذشت 
سیاستمدار، وزیر، سفیرکبیر، استاندار و نخست 

وزیر
1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(

علی اصغر حاج سیدجوادی به اتهام اهانت به 
ارتش بازداشت شد.

1386 خورشیدی ) 2007 میالدی(
درگذشت گرشا رئوفی بازیگر پیشکسوت سینما 

در سن 74 سالگی بر اثر نارسایی کلیه درتهران

شنبه 18 آذر/9 دسامبر
1304 خورشیدی ) 1925 میالدی(

مرضیه ضرابي، امتیاز روزنامه »نسوان شرق« را 
گرفت 

1312 خورشیدی ) 1933 میالدی(
زادروز م. آزاد، شاعر، مترجم، منتقد
1332 خورشیدی ) 1953 میالدی(

آمریکا  جمهور  رئیس  معاون  نیکسون  ریچارد 
وارد تهران شد

1332 خورشیدی ) 1953 میالدی(
اعتراض عمومی علیه ورود نیکسون به تهران، 
ایجاد برخوردهای شدید بین پلیس و دانشجویان 

و بازداشت شدن صدها دانشجو
1343 خورشیدی ) 1964 میالدی(

و  آموزش  وزارتخانه  دو  به  فرهنگ  وزارت 
پرورش و فرهنگ و هنر تفکیک شد وقانون آن 

به تصویب نهایی رسید
1352 خورشیدی ) 1973 میالدی(

تیم کشتی ایران در هفتمین دوره مسابقات کشتی 
آزاد جهان، با پنج مدال طال اول شد
1377 خورشیدی ) 1998 میالدی(

قتل محمدجعفر پوینده، نویسنده و مترجم )از 
سری قتلهای زنجیره ای(

1381 خورشیدی ) 2002 میالدی(
درگذشت جهانگیر ملک، استاد تنبک

1385 خورشیدی ) 2006 میالدی(
درگذشت احمد قدکچیان، بازیگر سینما و تأتر 
و تلویزیون در سن 86 سالگی دریکی ازبیمارستا 

نهای تهران.
1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(

نوازنده  و  آهنگساز  پایور،  فرامرز  درگذشت 
برجسته سنتور در یکی از بیمارستا نهای تهران.

پایور در 21 بهمن 1311 در تهران متولد شد. 
در  فرانسه  زبان  استاد  و  نقاش  هنرمند  پدرش 
دانشگاه تهران و پدربزرگش مصورالدوله نقاش 
چیر هدست دوران قاجار و نوازنده ویولن، سنتور 

وسه تار بود.

شاگردان  هترین  برجست  از  پایور  فرامرز 
با ویولن،  ابوالحسن صبا بود به طوری که صبا 
تاریخ  بر  پایور  مي کرد.  همراهی  را  او  سنتور 
سنتورنوازی درموسیقی ایرانی، تأثیر مهمی داشته 

است.
پایور  استاد  یاد  زنده  صوتی  و  مکتوب  آثار 

درشرکت کتاب موجودند

یکشنبه 19 آذر/10 دسامبر

1327 خورشیدی ) 1948 میالدی(
ایران  که  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  تصویب 

یکی از تصویب کنندگان آن است
1349 خورشیدی ) 1970 میالدی(

افتتاح خط قطار تهران - یزد

دوشنبه 20 آذر/11 دسامبر

1325 خورشیدی ) 1946 میالدی(
کردند.  تصرف  را  میانه  شهر  نظامی،  نیروهای 
فدائیان  دیگر  و  دانشیان  یحیی  غالم  ژنرال 
و  وری  پیشه  کردند،  نشینی  عقب  دموکرات 
ایران  مرز  از  آذربایجان  دموکرات  فرقه  وزیران 

گذشته و به دولت شوروی پناهنده شدند.
1310 خورشیدی ) 1931 میالدی(

ادیب،  سیرجانی،  سعیدی  اکبر  علی  زادروز 
پژوهشگر و نویسنده

به صورت  سیرجانی  سعید  یاد  زنده  آثار  اکثر 
کتاب و کتاب گویا در شرکت کتاب موجودند

سه شنبه 21 آذر/12 دسامبر

1259 خورشیدی ) 1880 میالدی(
درگذشت علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه - بانی 

وزارت علوم
1304 خورشیدی ) 1925 میالدی(

زادروز احمد شاملو، شاعر، مترجم، پژوهشگر
شاملو  احمد  یاد  زنده  صوتی  و  مکتوب  آثار 

درشرکت کتاب موجودند
1314 خورشیدی ) 1935 میالدی(

زادروز رضا براهنی، شاعر، قصه نویس، منتقد 
و پژوهشگر

آثار رضا براهنی در شرکت کتاب موجودند
1325 خورشیدی ) 1946 میالدی(

روز  این  در  آذربایجان-  نجات  روز  اصطالحا 
ارتش شاهنشاهی ایران با توجه به خروج ارتش 
آن  پی  آذربایجان شد و در  وارد  ایران  از  سرخ 
فرقه دموکرات و ارتش آن از هم پاشیده، برخی 
از سران و هواداران به شوروی گریختند و برخی 

نیز دستگیر و مجازات شدند.
1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(

محمد عاصمی، روزنامه نگار، نویسنده و بازیگر 

تئاتر در سن 84 سالگی به علت ابتال به بیماری 
مونیخ  نزدیکی  در  بیمارستانی  در  مری  سرطان 
را در  اشعار خود  آلمان درگذشت. عاصمی  در 
جوانی با نام مستعار »شرنگ« در نشریات چپ به 
چاپ  میرساند و پس از شهریور 1320 با تئاتر 
سعدی همکاری داشت. او از سال 1342 نشریه 
کاوه را به زبان فارسی در مونیخ انتشار می داد و 
بسیاری از نویسندگان بزرگ ایران دراین کار او 

را یاری می دادند که از آن جمله اند:
ناتل  پرویز  دکتر  جمالزاده،  سیدمحمدعلی 
خانلری،علی دشتی، عباس زریاب خویی، بزرگ 
علوی، احسان طبری، محمود تفضلی، علی نقی 

منزوی، سعیدی سیرجانی و...

چهارشنبه 22 آذر/13 دسامبر

1325 خورشیدی ) 1946 میالدی(
 درگذشت عماد عصار - روزنامه نگار و ناشر 
مجله های »یو یو« و » آشفته » و نویسنده کتاب 

» باشرفها«
1330 خورشیدی ) 1951 میالدی(

زادروز علیرضا اسپهبد - نقاش
1332 خورشیدی ) 1953 میالدی(

تشکیل دادگاه زمان جنگ و ایراد آخرین دفاع 
ابوالقاسم بختیار به علت قیام علیه امنیت کشور

1336 خورشیدی ) 1957 میالدی(
وقوع زلزله شدید در غرب ایران

1348 خورشیدی ) 1969 میالدی(
درگذشت سناتور سیف افشار )سیف السلطنه( 

استاندار و سناتور
1350 خورشیدی ) 1971 میالدی(

درگذشت ذبیح بهروز - پژوهشگر تقویم ایران 
ایران  نهای  زبا  و  فرهنگ  کارشناس  و  باستان 

باستان
1351 خورشیدی ) 1972 میالدی(

زادروز شاهکار بینش پژوه، ترانه سرا، خواننده 
و آهنگساز

پنجشنبه 23 آذر/14 دسامبر

1336 خورشیدی ) 1957 میالدی(
تهران  در  فردوسی  بزرگ  فروشگاه  تأسیس 

توسط یک شرکت آلمانی
1383 خورشیدی ) 2004 میالدی(

درگذشت غالمحسین غریب، شاعر، نویسنده و 
بنیادگذار انجمن خروس جنگی و  موسیقیدان- 
بنیان گذار کنسرواتوار موسیقی ایران- یار نزدیک 

نیما یوشیج  و مرتضی حنانه
1391 خورشیدی ) 2012 میالدی(

درگذشت جاهد جهانشاهی، نویسنده، مترجم و 
منتقد تاتر بر اثر ایست قلبی در تهران )درکه(

1393 خورشیدی )2014 میالدی(
درگذشت انوشیروان ارجمند، بازیگر 73 ساله 
سینما و تلویزیون ایران به دلیل ایست قلبی در 
مهر  متولد  وی  تهران.  در  پارسیان  بیمارستان 
»امام  در سریال های  بود. وی  زاهدان  در   1320
علی«، »مختارنامه«، »روزی روزگاری«، و »پشت 
»دوپل«،  فیلم های  در  همچنین  و  بلند«  کوه های 
»قاعده بازی«، »صبحانه ای برای دو نفر«، و »محیا« 

ایفای نقش کرده بود.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
8 تا 14 دسامبر  )17 تا 25 آذر(

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

خبر اول: جمهوری اسالمی ایران یک ناو موشک 
انداز به آب های دریای مازندران انداخت!

آقایون  این  میزنن  زور  همه  مبارکه!  دیگه  خب 
کنن،  تعطیل  رو  پرونی  موشک  و  بازی  موشک 
اینام لج کردن و هی اینور و اونور موشک میزنن و 
میذارن. دیگه خشکی جا نداره به آب زدن، ولشون 
کنی موشکای بعدی رو میارن تو رختخواب مردم. 
حاالم که فعال با اجازه آقا روسیه اومدن دریای خزر 
و می خوان از اونجا عربستان و اسراییل رو هدف 
بگیرن؛ کسی چه میدونه، شایدم همونطور که بچه 
های سپاه هفته پیش گفتن، هدف اروپاست و می 
کردن،  درازتر  گلیمشون  از  پاشونو  اونا  اگه  خوان 
زارپی یه تعداد موشک بذارن تو کاسه شون. انگار 
در  کره(  اسالمی  )جمهوری  جدید  شمالی  کره  یه 

راهه!
خبر دوم: هشت واحد از پانزده واحد مسکونی 

غیرقانونی در کاخ سعدآباد تخلیه شد!
چقدر خوبه که خواننده های هفته نامه ایرانشهر، 
جفت  یه  حالیکه  در  رو  نشریه  این  شهروند  قیافه 
یه  نمیبینن.  شده،  سبز  اش  کله  رو  خوشگل  شاخ 
های  زمین  مگه  سعدآباد  کاخ  که  اینه  واسه  شاخ 
واحد  توش  بشه  که  پارچینه  و  ورامین  اطراف 
مسکونی غیرقانونی ساخت؟! شاخ دومی هم واسه 
فقط  موجود  غیرقانونی  واحد  پونزده  از  که  اینه 

هشتاش خالی شده و هفتای دیگه هنوز پره! شاخ 
سومم در میاد اگه بفهمم غیر از واحدای غیرقانونی، 

واحدای قانونی هم ساخته باشن!

خبر سوم: رهبر جمهوری اسالمی گفت، تقویت 
حفظ  را  ملت  آسیب ناپذیری  مسلح  نیروهای 

می کند. 
انقدر موشک سازی و  خب حاال معلوم شد چرا 
چون  شده  مد  اسالمی  جمهوری  تو  بازی  موشک 
حضرت آقا فکر میکنن هر چی قدرت نظامی بیشتر 

کلفت  گردنش  بخونید حکومت(  )شما  ملت  بشه، 
تر میشه. نه داداش اشتباه میکنی، دیگه کلفت تر از 
شاهنشاه آریامهر خدابیامرز و ارتش پنجم جهانش یا 
ارتش سرخ شوروی سابق که نیستی؛ دیدی چطور 

ترکیدن؟ به قول حکیم عمر خیام:
بهرام که گور می گرفتی همه عمر  

                  دیدی که چگونه گور بهرام گرفت 
 

خبر چهارم: صادق الریجانی رییس قوه قضاییه 
گفت، آقایی که در چند دقیقه صحبت کردند و از 
مسئوالن سابق بوده، ۵۰ حرف خالف واقع علیه 

قوه  قضائیه گفته است، چرا؟  
زیرا اوال زن احمدی نژاد و ننه اش هم هنوز بهش 
آقا نمیگن. دوما چند دقیقه نبوده و سالهاست داره 
شهروند  جون،  صادق  حاج  سوما  میگه.  ور  و  شر 
تا.   50 نه  و  بوده   47/39 دقیقا  و  شمرده  ایرانشهر 
پنجما  حرف.  نه  و  زده  زیادی  زر  ایشون  چهارما 
یادت رفته چطوری حضرت آقا اصلیه تو خرداد 88 
)رییس جمهور  اوشون  نظر  به  ایشون  نظر  میگفت 
محترم!( نزدیکتره و بخاطر همین عنتر ملتو قتل عام 
کردین، حاال حرفاش خالف واقع شده؟ ششما این 
دفعه استثنا چون در مورد توی کالهبردار و دار و 
دسته الشخورت حرف زده اصلن هم خالف واقع 

نیست و خیلیم درسته! هفتما چرا و زهرمار!    

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
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 Education  1100   آموزش 

CLASSIFIEDنیازمندی های ایرانشهر
 Education   1100    آموزش

 Automobile   2100  اتومبیل

 Notifications  2500  اطالعیه ها

 Properties     2800     امالک

 Sale           3100           حراج

 Sevices        4100        خدمات

رقص، موسیقی، نقاشی ...

تعمیر، صافکاری، فروش، ...

اجتماعی، حقوقی، خصوصی، ...

اجاره، خرید، فروش، ...

دولتی، شخصی، وام ...

پزشکی، حقوقی، مسافرتی...

 Job         6100          کار

   Goods      6500          کاال

 Business   6700   کسب و کار

 Food           7100      مواد غذایی

 Equipments 8100 وسایل ارتباط

 Art              9100                هنر

استخدام و جویای کار، آژانس های کاریابی ...

خرید، فروش،  ...

عمده فروشی، سوپرمارکت، ، ...

پیجر، تلفن، ...

خوشنویسی، نقاشی، رقص...

خرید، فروش،  ...

کالیفرنیا آتو رکینگ
 California Auto wrcking 
(818) 768-7604
AllAutoPartsFinders.com

اتاق و گست هاوس همیشه برای 
اجاره موجود است حتی بطور موقت

 (310) 867-1770

مرکز برابری پارس
جهت یاری رساندن به پناهندگان و 

هم میهنان تازه وارد 
(818) 616-3091

بهاران، شبنم - پارس
(818) 774-1414
 (818) 201-0500

به یک نفر راننده، یک نفر گرفیک 
دیزاینر و مهندس برق نیازمندیم

(310) 422-4692

آبعلي، ماست و دوغ و لبنیات
     (818) 409-0117  

حیدري، مصطفي
 (714) 871-8234

 Automobile  2100  اتومبیل

 Notifications 2500   اطالعیه ها

Properties   2800   امالک
 Sevices   4100   خدمات

 Sale        3100         حراج

کتاب حیف که زود بزرگ شدم 
)خاطرات حمام زنانه (

زیر قیمت بازار
(818) 469-0999

 Job        6100        کار

 Food   7100    مواد غذایی

 Art         9100          هنر

حقوقی 

اجتماعی

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
                 Beverly Hills, CA 90210

Cost: IALA Members : $55.00
                   Non-Members  : $65.00

 Parking: FREE after 5PM.
 Dinner and Drinks: Will be provided.
Seating is LIMITED.

ایالت مارکت
(310) 659-7070
(310) 659-3528(Super)
(310) 659-9253 (Fish)
(310) 659-9250(Meat)

وودلند هیلز مارکت
(818) 999-4477

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
www.consultax.com
info@consultax.com

حسابدار

نیازمندی های ایرانشهر گره گشای نیاز هر ایرانی

818-9 08 08 08
بخش جویای کار و هم اتاقی
 برای متقاضیان رایگان است

 آموزش زبان فارسی
فکوري، مآوا

(310) 741-0085
mfakoori7@gmail.com

آموزش بدنسازی
الدن کالب

(310) 962-7010
wwwladanfitnessclub.com
ladanshow@yahoo.com

آموزش رانندگی
پارس

(818) 996-2945
(213) 388-0989

آموزش کامپیوتر

رنجبر، امیر
(818) 282-3918

صافکاری

خرید و فروش

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

دان تان ال ای موتورز 
نیک والدت 

(213) 748-8951
dtlamotors.com

تعمیرگاه

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

لوازم یدکی

خرید - فروش

میکاییل، بهروز
(310) 617-6272
MichaelMikail@aol.com

دفتر اداري سوپر دولوکس نو ساز با 
فوت  تا ٦٠٠٠  فوت  از ١٠٠٠  مساحت 
در بهترین منطقه نورت  هالیوود با 
پارکینگ نامحدود و تاالر کنفرانس 
مشترک ١٨ نفرهطبقه اول و طبقه دوم 
با قیمت استثنایي به شرط کردیت 

خوب ٢ ماه رایگان
(818) 523-2600        David

اجاره

آمورزشگاه ارت                                       
 Los Angeles Ort College

  
(323) 966-5444
(818) 382-6000
www.laort.edu

آدامز کولیژن کلینیک 
 (323) 936-3636

جرمن تک 
 (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

آناهایم مرسدس بنز
رامین آرین

مکس توحیدیان
ماش نوذری

(714) 777-7560
(310) 386-0300Cell
AnaheimMercedes.com

بخشی شوران 
(323) 651-0414

Extar Co                       آقایی، خسرو
(310) 315-9622
ExtarCo.com

امینی، دانی
(818) 986-3900
(818) 462-7700
(818) 342-9084

 خسروي، علي
(310) 274-3445
(310) 967-9530

شیمی، نوشین
(310) 498-1090

فرزان، ژانت
 (310) 475-2122
JanetFarzan.com

کاکاوند )پورنگ( مینا
(949) 552-6060
(949) 202-7484 Cell

مفید، اردوان
(310) 948-6071
(949) 223-7214

منیفی، ویدا
(818) 705-7653
VidaMonify.com

یک اتاق خواب مبله با تمامی امکانات در 
یک در یک منزل زیبای 5 خوابه برای 

اجاره ماهیانه هزاردالر
(818) 300-7226

حقوقی
فرشي، دکتر آلن

(818) 666-3183
www.casedismissed.us

مسافرتی
آژانس مسافرتی شهرزاد

(310) 477-9400
shahrzadtours@yahoo.com

کاشاني همایونفر، مهشید
(310) 666-6816

عمده فروشی

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

صدف، شرکت مواد غذائي
(323) 234-6666 

سبالن 
(480) 319-5411 

سوپرمارکت

اس جي اس
(213) 593-1200  

سوپرمارکت

کي یو مارکت و پرودوس
  (818) 345-4251
(818) 758-9995
shopQmarket.com

خوشنویسی

خوشنویسی کامپیوتری شرکت کتاب
(310) 477-7477
(800) 367-4726

شخصی
سه جلد دیوان حافظ نفیس )١5٠ دالری(
با قیمت هر جلد 75 دالر برای حراج

(818) 469-0999
دو جلد قرآن با ترجمه فارسی )٦٠ دالری(
با قیمت هر جلد 35 دالر برای حراج

(818) 469-0999

استخدام و جویای کار
کافی شاپ جهت تکمیل کادر خود، 
تعدادی آقای جوان و با حسن سلیقه 
هیلز  وودلند  در  همکاری  جهت  را 

دعوت می کند
(424) 395-8293

Properties   2800   امالک

اجاره

 Food   7100    مواد غذایی

استخدام َهندی من برای کارهای اداری 
(818) 310-2503

دو  برای  مانیکوریست  نفر  چند  به 
سالن آرایش در سانتا مونیکا و بورلی 

هیلز نیازمندیم 
(310) 990-2780

بـه یک خانم جهت نگهداری از یـک 
بانـوی سـالمـندبـرای ٨ سـاعت در 
روز ، ٨  سـاعت در شب و یا تمام وقت 

8187-620 (818)نیازمندیم 
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روی میز تحریریه: »آرای نویسندگان مقاالت  منتشر شده در ایرانشهر الزاما دیدگاه این نشریه نیست«

اوستا علیرضایی - روزنامه نگار،  از ایران:

مهدی جاللی تهرانی - تحلیل گر مسایل خاورمیانه:

نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

ما و آن چمدانی که همیشه ...

علی عبداهلل صالح؛ مردی که روی سر مارها می رقصید!

اگر خدایی وجود داشته باشد ...

پدیده   است.  »مهاجرفِِرست«  کشور  یک  ایران 
»مهاجرت« این قدر پیچیده و  پرابعاد است که صدور 
احکام کلی در مورد آن فقط با درجات باالی بی دقتی 
ممکن می شود! اما گاهی با این ایده درگیری ذهنی 
نتایج حل  از  یکی  ما  مهاجرفرستی  که  می کنم  پیدا 

کردن مسائل جمعی با راه حل های شخصی ست!
چه تصویری از خروج مشتاقانه و گروه گروه ایرانیان 
از مرزهای کشور دارید؟! من فکر می کنم صف های 
مقابل سفارت خانه های کشورهای غربی  که  طویلی 
می شود  بدیلش  تصویر  می شود،  درست  معموالً 
تصاویر استقبال »پرشور مردمی« از ماشین مقامات، 
وقتی به نقاط مختلف کشور سفر می کنند: آنجا هم 
اگر دقیق شوید می بینید دست هر کدام از آن مردم 
فالن  از  توصیه نامه  یک  می دوند  ماشین  دنبال  که 
وکیل و فالن امام جمعه است و امیدوارند با نشان 
دادنش به آن مقام نزول اجالل کرده، مشکل خودشان 
یا خانواده شان را به شکلی شخصی و حسب فرمان 
موردی حل کنند! مشکل مابقی مردم را هم البد خدا 

حل می کند! 
اما در مورد مردمی که تصمیم به مهاجرت می گیرند، 
حرفی  که  است  پرواضح  می کنم!؟  فکر  چنین  چرا 
که می زنم در مورد همه  مهاجران صادق نیست. اما 
در  که  آنچنان   - مهاجران  از  مالحظه ای  قابل  سهم 
این چند سال غربت نشینی شاهد بوده ام- از فشار 
خانواده فرار می کنند! دختران و پسران جوان حاضر 
نیستند با محدودیت هایی که خانواده  خودشان بر آنها 
تحمیل می کند مبارزه کنند. آنها راه حل ساده را در 
این می بینند که از کشور خارج شوند. این راه حل به 

نظر آنها هوشمندانه و معقول می رسد به دو علت:
محدودیت های  که  هستند  متوجه  اینکه  اول 
آبشخور  همان  از  خانواده شان  ناحیه   از  شده  اعمال 
بستان  و  باغ  امروز  که  می خورد  آب  ایدئولوژیکی 
هیأت حاکمه را هم آبیاری می کند! منظورم این است 
که آنها متوجه هستند که سیستم سیاسی حاکم هم 
کلی  طور  به  و  محدودیت هاست؛  این  حامی  قویاً 
آنها  ُعرف جامعه چنین می خواهد.  و هم  هم شرع 
مایل نیستند مبارزه  دشواری را آغاز کنند که در آن 
در برابر کهن ترین نهاده های عینی و ذهنی آن جامعه، 
احساس ضعف و تنهایی می کنند. از این منظر، شعار 

»نترسید! نترسید! ما همه با هم هستیم!« در موضوع 
آنکه  تعارف جلوه می کند. و حال  مورد بحث یک 
من فکر می کنم مشکل جوانان ایرانی شباهت زیادی 
به هم دارد. اگر به جای پاک کردن صورت مسأله، 
خودشان  مطالبات  و  بمانند  کشور،  از  خروج  یعنی 
را با جدیت پی گیری کنند، درمی یابند که واقعا تنها 

نیستند و بی شمارند. 
کهن ترین  با  درگیر شدن  که  است  این  دوم  علت 
به یک چالش  با ورود  بومی، جز  فرهنگ  نهادهای 
عبارت  به  نیست!  ممکن  »خود«  با  عمیق  و  بزرگ 
این  نیست.  صرف  آفاقی  جنگ  یک  این  دیگر، 
جنگی ست که باید اول »از درون« و »در درون« آغاز 
مبارز فرضی  بر دوش  این زحمتی مضاعف  کرد و 
ما تحمیل می کند که متأسفانه غالبا از تحملش طفره 
مثالی  باشم  نزده  حرف  انتزاعی  آنکه  برای  می رود. 
عینی می زنم. دختر خانم جوانی را در نظر بگیرید که 
از شهری کوچک به تهران آمده، تحصیل کرده و حاال 
ناچار به بازگشت به شهر خود است. این دختر ناگزیر 
اگر  حتی  کند.  تجربه  را  سنتی  ازدواجی  که  است 
دوران تحصیل در تهران، او را نسبت به فروبستگی 
و محدودیت های ازدواج سنتی آگاه و حساس کرده 
باشد. با این حال، کمتر اتفاق می افتد که او وارد نقد 
»معقول«ی  راه حل  شود.  )ازدواج(  سنتی  نهاد  این 
تن  بازی  جاری  قواعد  به  که  است  این  می یابد  که 
بدهد به جای آنکه با ائتالف نیرومند نهاد خانواده با 
دیگر نهادهای اجتماعی- سیاسی فعلی درگیر شود. 
اما اگر پس از مدتی صبر و انتظار، نتوانست ازدواج 
او  است!  »مهاجرت«  بعدی  حل  راه  بکند،  موفقی 
هیچ گاه وارد فاز مطالبه  عمر از دست رفته از حامیان 
بودن حقیقت  ازلی-ابدی  ادعای  او  نمی شود!  سنت 
مندرج در دستورالعمل های پوسیده  و کوته فکرانه را 
به چالش نمی کشد. او منفعت طلبی حامیان سنت را 
این تزویر و ریاکاری که پشت  اما متعرض  می بیند 

دیانت و حقانیت پنهان شده نمی شود. 
مهاجرت برای فرار از فشار خانواده، یک راه حل 
دلیل  همین  به  ظاهراً  هم  پسرها  نیست.  دخترانه 
مهاجرت می کنند. اما برای دخترها که سرکوب بیشتری 
را متحمل می شوند، خروج از مرزهای این کشور، گاه 
نه فقط یک راه حل، بلکه خود عین پیروزی ست یا 
این طور تفسیر می شود! به این ترتیب، جبهه  بزرگ 
تحول خواهان ایران، هر ساله بخش عظیمی از نیروی 
بالقوه  خود را از دست می دهد چون با وجود گزینه  
آزاد«،  »سرزمین های  گزینه   وجود  با  آب«،  ور  »آن 
مناسبات  و  تغییر روابط  به  اقدام  که  نمی ماند  کسی 
جامعه  خود بکند! کسی نمی ماند که سنگ بزرگی را 
که میلیون ها ایرانی در طول تاریخ درست کرده اند، با 

زور میلیون ها ایرانی معترض جابجا کند. 
این  از  تعداد  چه  که  بدانید  می خواهید  اگر  اما 
خروج کنندگان، خودِ مسأله را در وجود خود حمل 
می کنند و معضل را با خود به خارجه می برند، فقط 
بارها  کنید.  سوال  شخصی شان  عقاید  از  کافی ست 
دیده ام، کسی که خود قربانی جزمیات پشتیبان یک 
خانواده  کالسیک و پشتیبان نهاد سیاسی هم راستا با 
آن است، عین همان خشک اندیشی را به عنوان عقاید 

شخصی اش بر زبان می آورد! 
پیامبر اسالم به هواداران خود که به جنگ می رفتند، 
شما  که  جنگ  این  که  بود  گفته  روایات  با  مطابق 
می روید »پیکار کوچک« )جهاد اصغر( است. پرسیدند 
»پیکار بزرگ« چیست؟ پاسخ این بود: پیکاری که در 

درون و با خودتان می کنید!
از  باید  تحول خواهان  ما  که  هست  چیزهایی  اگر 
فرهنگ سنتی مان بیاموزیم، آن چیزها، شیوه های تغییر 
است. برای تغییر، باید از خودمان شروع کنیم. باید 
تن به پیکار بزرگ بدهیم و هر پیکاری، قطعاً یک کار 

جمعی ست.

علی عبداهلل صالح یک بار گفته بود حکومت کردن 
بر یمن مثل »رقصیدن روی سر مارها« است. او استاد 
چرخش و عوض کردن متحدان خود بود، و با همین 

شگرد توانسته بود سه دهه بر یمن حکومت کند.
مهم ترین چرخش او بعد از انقالب یمن بود. مردم یمن 
همزمان با انقالب هایی که به بهار عربی معروف شدند، 
علیه دیکتاتوری در یمن قیام کردند و او را از قدرت 
خلع کردند. اما او نفوذ خود را در میان طرفداران خود 
حفظ کرد و پس از مدتی با حوثی هایی که تا پیش از آن 
سرکوب کرده بود، علیه دشمن مشترک یعنی عبد ربه 
منصور الهادی، رئیس جمهور منتخب یمن در انتخابات 

سال 2012، همدست شد.
در چند روز اخیر، علی عبداهلل صالح بار دیگر خود 
را برای چرخش و رقص دیگری روی سر مار ها آماده 

می کرد، که آخرین رقص زندگی او نیز محسوب شد.
به  قاهره  در  اتحادیه عرب  اخیر  اضطراری  نشست 
موضوع یمن و موشک پرانی حوثی های مورد حمایت 
حکومت ایران، حساسیت ویژه ای نشان داد. بیانیه پایانی 
اتحادیه عرب شدیدترین و بی سابقه ترین لحن را علیه 
دخالت های جمهوری اسالمی و حزب اهلل بکار گرفت، 
و وزیران خارجه اتحادیه ضمن حمایت کامل از اقدامات 
سعودی برای حفظ امنیت آن کشور، تاکید کردند که 
ارایه  ملل  سازمان  امنیت  شورای  به  را  ایران  پرونده 

خواهند داد.
نشست قاهره پیام روشنی به عبداهلل صالح داد. او که 
از آخرین سیاست مداران کهنه کار عرب بود شامه خوبی 
داشت که بداند این بار داستان متفاوت است، همتی 
جدی تر از گذشته برای به انجام رسیدن بحران یمن در 
دنیای عرب بوجود آمده، و کنار حکومت ایران ایستادن 

از این پس به صرفه نیست.
او فهمید صرف نظر از موفقیت یا عدم موفقیت ائتالف 
عربی، کنار حوثی ها قرار گرفتن اکنون دیگر شرط بندی 
روی اسب مرده است. سریع چرخید تا شانس خود را 
بیازماید. از آمادگی خود برای مذاکره با سعودی صحبت 

کرد.
اما برای حکومت ایران در این شرایط قابل قبول نبود 
که در میان حوثی ها و اصطالحا »جبهه مقاومت« شکافی 
بیفتد. آنان به صالح اعتماد نداشتند ولی از همراهی چند 

سال اخیر او با حوثی ها سود می بردند. حاال روی گردانی 
صالح از ایران می توانست شرایط را به ضرر حوثی ها 

تغییر دهد.
کشتن صالح برای نیروهای تروریستی و ماهر سپاه 
قدس و حزب اهلل که در خاک یمن حضور دارند، کار 
سختی نبود. ترور او، هم نمایشی از قدرت بود تا مردم 
بدانند عقوبت »خیانت به جبهه مقاومت« چه خواهد بود، 
هم حذف فیزیکِی یک گزینه احتمالی برای چانه زنی های 
آینده یمن بحساب می آمد، و هم باعث  احتمالی در 

پراکندگی نیروی های وفادار صالح.
با این وجود ترور علی عبداهلل صالح موازنه قدرت 
در یمن را به نفع جمهوری اسالمی عوض نمی کند. از 
سوی دیگر خللی نیز در ائتالف عربی علیه حوثی های 
شورشی ایجاد نخواهد کرد. اما می تواند برای مدتی به 
خشونت ها دامن بزند. تداوم خشونت و جنگ داخلی در 
یمن حداکثر منفعتی است که حکومت اسالمی ایران از 

دخالت در این کشور می برد.

اگر خدایی وجود داشته باشد، خوب است برای اعتبار 
خودش آینده را به نفع بشریّت تغییر دهد. چه اشکالی 
حّدش  و  بداند  را  عیب هایش  دقیق  شمار  خدا  دارد 

پیش  از  را  اینطور می تواند ضعف هایش  بشناسد؟  را 
در نظر گیرد، و باشد آنچه باید باشد. انسان به قدری 
درد را زیسته که بتواند از همه چیز چشم بپوشد، ولو از 
اشتباهات خالق اش. ولی مگر باوری مطالعه شده و محکم 
وجود ندارد که می گوید خدا خودش را خلق نکرد، او 

فرزند غرور و تکبر و جاه طلبی بشر است؟
خدایی که در طول تاریخ سهم هرکس را داده و نداده، 
برای بازپیوستن به کسانی که از او گریخته اند، یا فکر 
می کنند گریخته اند؛ خوب است اعتراف کند. حاال که 
نمی تواند گذشته دردناک بشر را تغییر دهد، خوب است 
اعتراف کند. حاال که نمی تواند انسانهایی که در اقلیم درد 
چون تگرگ ریختند را بازگرداند، خوب است اعتراف 
است.  بزرگی  اعتراف می کند خدای  که  کند. خدایی 
است،  از خداوندی  نشانه ای  هم  به شکست  اعتراف 

نوعی رهایی و بزرگی است. اما به گفته شاتوبریان در 
کتاب »زندگی رانسه«، چه کسی امروز دل اش می خواهد 

بزرگ باشد بی آنکه دیده شود؟ 
در  است  خوب  باشد،  داشته  وجود  خدایی  اگر 
سازش دادن کرامت و منزلت انسان با عدالت و آزادی 
و  عمیق ترین  او  کار  این  بسا  چه  کند.  نظر  تجدید 

یقینی ترین عّلت باور به وجود او ترجمه شود.
تاریخ جهان، پُر و انباشته از خشونت و دروغ و کشتار 
است. اگر خدایی وجود داشته باشد، خوب است او را 
سرزنش کرد که شخصیت های انتزاعی خلق کرده است. 
الگویی هایی  انتزاعی خداوند  تابه حال، شخصیت های 
برای زورگویی و نفرت پراکنی بوده اند. نبوده اند؟ به تعبیر 
ایزیدور دوکاس، نویسنده فرانسوی، آب همه  دریاها 

برای شستن یک لکه  خون فکری کافی نیست.
www.iranshahrnewsagency.com

شما  هم می توانید 
رویدادهای محلی خود 

را با هموطنانتان درمیان 
بگذارید
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روی میز تحریریه: »آرای نویسندگان مقاالت  منتشر شده در ایرانشهر الزاما دیدگاه این نشریه نیست«       

حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- ما بعد الطبیعه - قانون مغولي

2- پدر شدن - نوش دارو - محموله
3- تشکر فرانسوي - امر گفتن - روبات

4- محکم کردن
۵- گلخانه - تردید - حرف همراهي عرب - مایع حیات
6- برقرار - عدد قهرمان - مادر آذري - درخت تسبیح

7- مدیریت - دست به یقه شدن
8- عالمت مفعولي - رفا - صحنه نمایش

9- حریت - مردگان
1۰- آتش - فام - کشتي خالي - آفریده شدگان
11- یادداشت - غصه - بانگ کردن - دوستان

12- توبه
13- گردنکشي کردن - خداوند - شاهد

به همه مردم یک  14- سیخ آهني - شباهت - مربوط 
کشور است

1۵- کبوتر صحرایي -نوعی مخلوط سازی مایعات در 
شیمی 

عمودی:
1- قابله - داللت

2- درخت انداز - موج مزاحم - بعد از دوم
3- از انواع خط - واحد سطح - بالش

4- برتر از دیگران

۵- خار سر دیوار - شهر رازي - حمام
6- نمک متبلور - کاال نما - پیک کاغذي

7- قوم ترکمن - نوشین
8- کوچک - با - قدرت ونیرو - علم پزشکي - توان آخر

9- پسر مازندراني - زمزمه کردن
1۰- راهنما - چشم انتظار بودن - ابتدا و آغاز

11- لباد - طمع - پهلوان
12- تخته بزرگ

13- سرو کوهي - ضمیر خارجي - علم تشریح
14- بازدید سپاه - دستیار ومعاون - میوه تلفني

اسکندر  حمله  برابر  در  که  ایراني  نامدار  سردار   -1۵
مقدونی ایستادگی کرد - هفت روز هفته

بعضی حیوانات از برخی دیگر برابرترند

اگر می خواهید آزاد اندیش و مخالف استبداد باشید، 
یکی از لوازم اصلی کارتان نقل قول از »جورج اورول« 
است. باید اینجا و آنجا، مظاهر کتاب 1984 را بیابید و 

یکی دو نفر را هم برادر بزرگ تر بدانید.
در واقع خیلی از سیاست  پیشگان امروز هم همین کار 
را می کنند. اما اورول فقط نویسنده 1984 نیست، بلکه 
کتاب دیگری را در کارنامه خود دارد، قلعه حیوانات. 
کتابی که از او سوسیالیستی متعهد به نمایش می گذارد 
که فرجام انقالبش را دیده است و سخت متاثر و افسرده 
گشته. کسی که شعارهای عدالت خواهی را در راهروهای 
سیاست پیشگی به تاراج رفته می بیند. همان انقالبِی با 

مشت های گره کرده اما به فراموشی سپرده شده.
با این حال درک اورول نیاز به فهم مشترک از تجربه 
زندگی یک نویسنده عدالتخواه دارد که از چپ بودن به 
دلیل نمایش تمام رخ چپ در سیمای کمونیستی استالین 
)دیکتاتور هم عصر( واهمه دارد. اورول درباره بد کرداری 
دولت های  سیمای  زشتی  درباره  و  دارد  استالین حق 
امنیتی نیز محق است. او درست می گوید که مردم را 
راست  و  داد  مغزی  می شود شست وشوی  به  راحتی 
می  پندارد که پیشرفت فناوری، اوضاع را بدتر هم می کند. 
اکثر خوانندگان 1984، به این مرحله که می رسند، نتیجه 
خود را از اورول خوانی می گیرند و با برداشتی خوشایند 
و مبهم از او پی کار خود می روند. برداشتی که اورول را 
در مقام نوعی حقیقت گوی فراسیاسی تصویر می کند که 
صاد، بی طرف، مهربان و دلواپس است و فقط می خواسته 

مردم با هم مهربان تر باشند.
و  دیده  را  انقالب ها  همه  مشترک  فردای  که  مردی 
برایش استالین، اورتگا، قذافی، پینوشه و یا حتی اکبر 
برای  چون  نداشت،  فرقی  چندان  هاشمی رفسنجانی 
آنها همان خوک هایی می نمودند که در قلعه  او همه 

حیوانات »از همه »برابرتر« بودند«.
اما درک اورول نیاز به مداقه بیشتری دارد. خوانشی 
در  کتاب 1984  به سطور  از چشم سپردن  تر  عمیق 

مقابل دیدگان برادر بزرگ تری که در صف خوک های 
قلعه حیوانات ایستاده و یا حتی همزیستی مشترکی با 

کارگرانی که پا به پای »باکستر« کار می کنند.
اورول مردی است که زمانی نوشت »الکل، تنباکو و از 
این قبیل مخدرها چیزهایی اند که یک قدیس باید از آن ها 
احتراز کند، اما قدیس مآبی نیز به خودی خود چیزی است 

که انسان ها باید از آن احتراز کنند«.
این  بلکه رک و راست  اورول آرمان شهرگرا نیست 
اعتقادش را بیان می کند که: »ماهیت انسان بودن این است 
که آدمی در پی کمال نباشد، این است که فرد گاهی 
آماده ارتکاب گناه از سر وفاداری می گردد«. اصلی که 
عمیق ترین کارکرد جامعه شناسی مدرن را حتی 70 سال 

پس از او به چالش فرا می خواند.
اینکه  درباره  می نویسم«،  »چرا  مشهور  مقاله  در  او   
وفاداری خود  او در آثار و طبیعتا شخصیتش به چیست؟ 
بسیار واضح می نویسد: »هر خط از آثار جدی ای که 
از 1936 به بعد نوشته ام، مستقیم یا غیرمستقیم، علیه 
اقتدارگرایی و به نفع سوسیالیسم دموکراتیک، آن گونه که 

آن را می فهمم، نوشته شده است«.
جایی دیگر و در بهبوهه ترس از رواج کمونیسمی 
که می کوشد تا امپراطوری تازه خوک های از انقالب به 
در آمده را به مزرعه های همجوار صادر کند، به گونه ای 
را روی کاغذ می چرخاند که خواننده جرات  قلمش 
سوءبرداشت نداشته باشد: »زمانی که کارگری واقعی از 
گوشت و خون می بینم که با دشمن طبیعی اش یعنی 
پلیس، در ستیز است، الزم نیست از خود بپرسم کدام 

طرف ایستاده ام«.
اروول نگاه ویژه ای به تاریخ دارد و  عمیقا به دنبال 

الگوی  به  تغییرات  از  تبدیل درک مستمر  جایگزینی 
بازشناسی به جای دل سپردگی به اصول شعارگونه است. 
آنچه خودش آن را سرآغاز تحول می داند با اینکه باور 
می کند مستبدان بهتر از مردم بلدند از این تغییرات به نفع 

خود سود ببرند.
شاید از همین دیدگاه بتوان سه ربع قرن بعد به مهمترین 
مردان تاریخ پس از او نگاه کرد و میراث مرده آنان را دید. 
به »چه گوآرا« که به مردی روی تی شرت تبدیل می شود 
که بزرگترین دشمنش - نظام سرمایه داری- او را به عنوان 
یک برند می فروشد و از چین مائو تا آمریکای ترامپ 
»تی شرتش« را بیشتر از »تفکرش« خریداری می کنند و 
حتی به مارتین لوتر کینگ جونیور که امروزه میراث اخته 
شده اش، به نحوی مطمئن، قابل بهره برداری توسط همان 

کسانی است که تمام عمر، او علیه شان جنگیده بود.
ایستاده  به سرنوشت همان مردان  اورول هم  آیا  اما 
قرن بیستم مبتال شده است؟ باید بگوییم بله او هم درگیر  
همان سرنوشت است و شاید حتی بدتر. چرا که جلوه 
متفکرانه ای که او را پس از ابتال به مصیبت به خرد پناه 
دهنده ما تبدیل می کنند به چرخه ای دامن می ز ند که در 
آن ما برای سرنگونی برادری بزرگ تر به دامان برادرانی 
به مراتب بزرگ تر پناه می بریم و برای شوریدن بر ظلم 
آقای جونز از اندیشه میجر پیری تبعیت می کنیم که اگر 
تصویرش روی تی شرت منتشر نشده باشد، حتما و حتما 
از تصویر سر او مگنتی برای درب یخچال ساخته اند. 
و بی تردید در انتهای انقالبی که شعارش »برابری همه 
انسانها« بوده یک اصل به یادگار خواهد ماند و آن اینکه 
به مدد حمایت و پشیبانی برادر بزرگ تر »بعضی حیوانات 

- بخشید انسان ها- از برخی دیگر برابرترند«.

دکتر مهدی آقازمانی - جامعه شناس:
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در دنیای پیرامون ما:

آیا به زندگی کردن در کره شمالی فکر کرده اید؟
اگر قصد دارید در آینده برای زندگی کردن به کره 
شمالی مهاجرت کنید و در این منطقه از جهان به ادامه 
الگوهای  از  بپردازید حتما مجبورید بخشی  زندگی 
زندگی روزمره خود را تغییر دهید. البته این تغییرات 
به سیاست ربط ندارد، اما سیاسی ترین ممنوعیت ها 
در این کشور بسته و در انزوای جهان است. شاید 
مضحک به نظر برسد اما حقیقت به این شرح است:

در کره شمالی فروش کوکاکوال ممنوع است و تنها 
یک نوع نوشابه گازدار چینی در چند طعم محدود به 

فروش می رسد.

مدل  انتخاب  در  شمالی  کره  در  شهروندی  هیچ 
آرایش موی سر خود آزاد نیست و تنها می تواند از 
میان چند مدل تایید شده مو برای مردان و زنان مدلی 

را برگزیند.

زنان حق استفاده از نوار های بهداشتی را ندارند.

خرید و فروش هرگونه ملک و مستغالت در سراسر 
و  امالک  اراضی،  همه  و  است  ممنوع  شمالی  کره 
ساختمان های این کشور در تملک دولت کمونیست 

جمهوری خلق کره است.

دولت کره به پوشش کفش های پاشنه بلند و دارای 
کفش های  تنها  و  است  حساس  زنان  برای  برند 
و  خرید  و  استفاده  قابل  کشور  این  در  مشخصی 

فروش است. 

کره  در  دینی  هر  تبلیغ  و  مذهبی  فعالیت  هرگونه 
دنبال  به  سنگین  محکومیت  و  است  ممنوع  شمالی 
دارد. همچنین استفاده از نمادهای مذهبی با مجازات 

مرگ روبروست.

تنها نوعی نوشیدنی  نوشیدن قهوه ممنوع است و 
مشابه به قهوه برای شهروندان آزاد است.

تلویزیونی در کره شمالی وجود  تنها چهار شبکه 
دارد که انحصارا در اختیار حکومت است.

که  دارد  موبایل  نفر  یک  تنها  کره ای   15 هر  از 
نیست  نیز  اینترنت  به  اتصال  قابل  آنان  گوشی های 
و تنها برای دریاقت تماس و یا پیامک قابل استفاده 

است.

قابل  تبلت  های  یا  و  هوشمند  گوشی های  داشتن 
اتصال به اینترنت با محدودیت روبروست و جالب 
آنکه محصوالت برند »اپل« در کره شمالی ممنوع و 

داشتن آن با مجازات زندان تا 20 سال روبروست.

خروج  حق  شمالی  کره  شهروندان  از  یک  هیچ 
از  به خارج  ندارد و سفر  را  این کشور  از مرزهای 
مرزهای کره شمالی سفری بی بازگشت تلقی می گردد.

موسیقی های غیر بومی در کره شمالی ممنوع است 
و امکان خوانندگی در این کشور وجود ندارد.

جویای شریک 
در امور فرهنگی و هنری

با شرکت کتاب تماس بگیرید
ketab1@ketab.com

310 477 7477
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

رویدادهای هفته:

 از آدینه 8 دسامبر  2017
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

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.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

منشه امیر و یاران او در رادیو اسرائیل که در پی تعطیلی این 
رادیو، عدم حضورشان در میان جامعه هواداران و عالقمندان 
رسانه های فارسی زبان به شدت احساس می شد با تاسیس 
بنیاد پیکار با »یهود ستیزی« و با هدف گام برداشتن در راه 
همزیستی و همبستگی بین ملت ایران و اسرائیل و یهود به 

عرصه رسانه بازگشتند.
این وب سایت خبری و تحلیلی که هم دارای بخش های 
مشهور  آدرس  در  است  نوشتاری  و  شنیداری  دیداری، 
آقای  اکنون در دسترس عالقمندان است.  radis.org هم 
امیر در نخستین نمایه این وب سایت تحت عنوان »به سوی 

شما بازگشتیم« می نویسد:
»برگشتیم! مدتی طول کشید، ولی باالخره توانستیم دوباره 
در حضور شما باشیم. در اثر یک اهمال گروهی که مسوول 
بودند،  اسرائیل  تلویزیون  و  رادیو  برپایی تشکیالت جدید 
پخش  رادیو  از  روزانه  که  زبانی  دوازده  از  فارسی  زبان 
شما  در خدمت  دوباره  امروز  ما  ولی  شد.  می شود حذف 
هستیم. نه فقط به صورت رادیویی، بلکه مطالب نوشتاری و 
اخبار مکتوب نیز در اختیار شماست و برنامه های تلویزیونی 

نیز در ابعاد محدود تهیه خواهیم کرد.«
آقای امیر با اشاره به آن که در این رسانه همگانی، اهداف  

متنوعی را دنبال می کند افزوده:
»در درجه نخست دلمان می خواهد یک وبسایت خبری داشته 
باشیم که در آن گزارش های مربوط به اسرائیل و خاورمیانه 
و جهان را بازتاب دهیم. تالش خواهیم کرد که این بولتن 
خبری، و یا دست کم بخشی از آن، به صورت شنیداری نیز 
در آید و هر روز در ساعت معینی در اینترنت قرار گیرد که 
همگان بتوانند بشنوند و رادیوها و تلویزیون های برون مرزی 
نیز در بازپخش آن آزاد هستند. همچنین دلمان می خواهد که 
در مرحله بعدی شماری از این اخبار و گزارش ها به صورت 

تصویری و قابل پخش در 
تلویزیون نیز باشد.«

رواج  به  اشاره  با  او 
سال های  در  یهودستیزی 
»در  است:  نوشته  اخیر 
اجتماعی  شبکه  این 
که  می دانیم  خود  وظیفه 
دروغگویی ها و تحریف ها 
دین  اسرائیل،  ملت  علیه 
یهود و یهودیان در سراسر 
جهان را افشاگری کنیم و 

به آن پاسخ بگوییم.«
مطالعاتی  و  فرهنگی  بخش های  سایر  از  همچنین  او 

وب سایت پیکار با یهود ستیزی نیز باد کرده و گفته است:
یهودیان  و  اسرائیل  پیشینه  درباره  که  دانسته ایم  »ضروری 
بگنجانیم.  مطالب فشرده ای  فاجعه هولوکاست  و همچنین 
غافل  نیز  کشور  این  دیدنی های  و  اسرائیل  در  زندگی  از 
نشده ایم. همچنین گزیده ای از اختراعات علمی و کشفیات 
فنی و تازه های تکنولوژی اسرائیل نیز جایگاه خود را خواهند 

داشت.«
آقای امیر در انتهای یادداشت کوتاه خود آورده است: »ابعاد 
این خدمت فرهنگی و ادامه و گسترش آن، به میزان حمایت 
و پشتیبانی عملی نیکوکاران و دوستداران دو ملت ایران و 

اسرائیل بستگی دارد.«
شایان ذکر است به اطالع خوانندگان نشریه ایرانشهر برسانیم 
که به زودی بخش خبری تحت مدیریت آقای امیر قرار است 
از طریق پخش رادیویی وب است خبرگزاری ایرانشهر نیز به 
صورت زنده پخش گردد که می تواند دسترسی آسانتری را 

برای شهروندان عزیز ایرانی ساکن لس آنجلس فراهم آورد.

منشه امیر از وب سایت جدید بنیاد پیکار با یهود 
ستیزی رونمایی کرد
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