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رایگان
FREE

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

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...!!!

برای  پیشتاز  مد  تولیدکننده  و  طراح   bebe شرکت 
خانم های جوان،  ۱۷۰ مغازه خود را در آمریکا تعطیل 
کرد و به جمع »برند« هائی پیوست که فقط از طریق 
اینترنت بازاریابی می کنند. برند bebe را کارآفرین و 
در   ۱۹۷۶ سال  در  مشعوف«  »مانی  ایرانی تبار  طراح 

سانفرانسیسکو به وجود آورد.
زنانه  پیشتاز  مد  تولیدکننده  و  طراح   bebe شرکت 
برای خانم های جوان،  ۱۷۰ مغازه خود را در اطراف 
آمریکا تعطیل می کند و به »برند« هائی می پیوندد که 
فقط از طریق اینترنت محصوالتشان را عرضه می کنند.
آقای مشعوف، در مصاحبه ای اشاره کرده بود که برند 
bebe را برای زنان قائم به ذات، سکسی و امروزی 
جمله  از  گرفته  الهام   bebe اسم  است.  کرده  خلق 
 To be or not to be »هملت«  شکسپیر،  مشهور 

است.
تعطیل شدن  »بلومبرگ«  که خبر  خبرگزاری تجاری 
کرد،  منتشر  بار  نخستین  برای  را    bebe مغازه های 
اعالم  بدون  می خواهد  شرکت  این  که  داد  گزارش 
ورشکستگی، فروشگاه های خود را تعطیل کند، اما اگر 
صاحبان امالک، حاضر نشوند در قراردادهای اجاره به 
سرعت تجدید نظر کنند، bebe هم ناچار خواهد شد 

به ورشکستگی متوسل شود.
نوشت:  زمینه  همین  در  تودی«  اس.  »یو.  روزنامه 
در  زنجیره ای  فروشگاه های  کثیر  جمع  به  هم   bebe
یا  اینترنتی،  بازاریابی  رشد  اثر  در  که  پیوست  آمریکا 

تعطیل شدند یا برای کاستن از مخارج،  شمار کثیری 
از کارکنان خود را بیرون کردند. شرکت تولیدی »کنت 
کول« نیز اعالم کرد که تا نوامبر ۲۰۱۷ تمام مغازه های 
خود را تعطیل خواهد کرد و ازطریق فروش اینترنتی، 

صادرات و عمده فروشی به کار ادامه خواهد داد.
آن،   های  مغازه  تمام  که  کرد  اعالم   bebe شرکت 
آینده تعطیل خواهند شد. برخالف فروشگاه های  ماه 
زنجیره ای دیگر، که زیر بار قرض، ناچار در مغازه ها را 
به روی مشتری می بندند، شرکت bebe بدهی زیادی 
در بیالن خود ندارد، اما بنا به گزارش »بلومبرگ« طی 

چهار سال اخیر، ۲۰۰ میلیون دالر ضرر کرده است.
ایالتی  دانشگاه  فارغ التحصیل  که  مشعوف،  آقای 
کالیفرنیا در سانفرانسیسکو است، بنابه گزارش روزنامه 

»سانفرانسیسکو کرانیکل« در امور خیریه فعال است، و 
اخیرا به ساختمان جدید دانشگاه، کمک مالی کرده بود.
آقای مانی مشعوف، بنیانگذارشرکت »بی بی« تا ژانویه 
از سهام شرکت خود را در دست  امسال، ۵۷ درصد 
هیات  ریاست  مقام  گذشته،  سال   ۴۰ طی  و  داشت، 

مدیره و مدیرعامل شرکت را حفظ کرده است.
»بی بی«  در کالیفرنیا ۳۵ مغازه دارد و ۷۰۰ کارمند. 
شمار مغازه های »بی بی« در آمریکا ۱۸۰ و در سراسر 
جهان ۳۱۲ مغازه است، که برخی فروشنده برندهای 

فرعی، مثل »تو بی« یا »بی بی اسپورت« هستند.
عالوه بر آمریکا، »بی بی«  در کشورهای کانادا، روسیه، 
و  مصر  سعودی،  عربستان  تایلند،  مالزی،  مکزیک، 

اسرائیل هم فروشگاه دارد.

رییس  که  است  رسم  آمریکا  در 
جمهور جدید در ۱۰۰ روز نخست 
زمامداری خود کارنامه اش را مطرح 
کند و هم چنین مردم و رسانه ها نیز 

به این موضوع می پردازند.
دوره  به  موضوع  این  تاریخچه 
پرزیدنت  جمهوری  ریاست 
باز   ۱۹۳۳ در  روزولت  فرانکلین 
به  از رکود بزرگ  می گردد که پس 
در یک  و  رسید  ریاست جمهوری 
پیام رادیویی برای اولین بار این امر 

را سکه زد.
آپریل ۲۰۱۷، یکصدمین  شنبه ۲۹ 
روز زمامداری پرزیدنت ترامپ است 
و ایرانشهر به این یک صد روز در 
مورد ایران و ایرانیان پرداخته است و 
لیستی از فعالیت های وی را تیتر وار 

مرور کرده است:
۱- دستور ویژه رییس جمهوری 
برای ممنوعیت موقت سفر  اتباع 
کشورهای هفتگانه از جمله ایران 
به آمریکا: این دستور متعاقبا از سوی 

قضات فدرال لغو شد.
رییس  نوروزی  ویژه  پیام   -۲
پیام  این  ایرانیان:  برای  جمهوری 
از  قولی  نقل  با  و  مردم  به  خطاب 
ساز  تاریخ  پادشاه  بزرگ  کوروش 
منتشر  مکتوب  صورت  به  ایرانی 
شد و نشان داد ترامپ بین مردم و 

حکومت ایران تفاوت قائل است.
شهروند  نخستین  انتصاب   -۳
ترین  عالی  در  ایرانی آمریکایی 
سفید:  کاخ  حقوقی  مشاوران  رده 
دفتر  انتخاب  ماکان دل رحیم  آقای 

پرزیدنت ترامپ برای این سمت بود.
۴- واکنش توئیتری به زیاده گویی  
رهبران تهران در خصوص توافق 
هسته ای: ترامپ کار ایران را بازی با 
آتش خواند و گفت او به اندازه اوباما 

مهربان نیست.
در  جمهور  رییس  اظهارات   -5
خصوص تاثیر مخرب سیاست های 
در  ترامپ  منطقه:  امنیت  در  ایران 
امور سوریه،  در  ایران  مداخله  قبال 
عراق و یمن گفت که رفتار ستیزه 

جویانه ایران را تحمل نخواهد کرد.
خارجه  وزارت  به  دستور   -6
گزارش  کردن  شدیداللحن  برای 
برجام:  در خصوص  وزارتخارجه 
رییس جمهوری صراحتا معتقد است 

ایران به روح برجام پایبند نیست.

بزرگترین برند لباس با مالکیت ایرانی در آمریکا اینترنتی می شود

64
گزارش 100 روز نخست ریاست جمهوری آمریکا:

عملکرد  پرزیدنت ترامپ در خصوص 
ایران و  ایرانیان چه بود آیا می دانید خانه کوروش 

کجاست؟

راهبه هایی که به جای عبادت 
ماری جوانا پرورش می دهند

ادامه انتقادات از سیاست های 
مهاجرتی فدرال

محکومیت معلم کودک آزار در 
سن دیگو

مصرف هروئین: 5 قربانی در 10 
روز

CHIPOTLE هک شد

تنش در خلیج فارس: رویارویی 
قایق سپاه با ناو آمریکا

نجات شش مهاجر ایرانی در 
کانال مانش

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=35389&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42031&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40158&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=22061&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42485&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42022
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=37365&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34192&Status=2
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در کانون خبر: تصویر هفته:                             اثر: ژاک فراست

استاد  و  پژوهشگر  جاللی،  احمدرضا  همسر 
دانشگاه زندانی در ایران، می گوید که شوهرش در 
با بالتکلیفی و مشکالت متعدد جسمی  بازداشت، 

و بهداشتی دست و پنجه نرم می کند.
سوئد  در  که  پزشک،  این  همسر  مهران نیا،  ویدا 
 ۲۰۱۷ آپریل   ۲۵ سه شنبه  سه  روز  است،  ساکن 
و  بازداشت  سال  یک  به رغم  گفت  خبرنگاران  به 
تشکیل  از  صلواتی  قاضی  شوهرش،  از  بازجویی 
از  یک  هیچ  و  می کند  خودداری  دادگاه  جلسه 
وکالی معرفی شده توسط آقای جاللی را نیز قبول 

نکرده است.
به گفته همسر آقای جاللی، این استاد دانشگاه های 
انفرادی  سلول   در  ماهها  سوئد،  و  بلژیک  ایتالیا، 
زندان اوین بسر برده و چند بار اعتصاب غذایوی، 
او شده  برای  متعدد جسمی  بروز مشکالت  باعث 

است.
پای  انگشت  یک  که  می گوید  مهران نیا  خانم 

بیماری های  و  نمی کند  حرکت  دیگر  همسرش 
گوارشی نیز او را آزار می دهد.

ایرانی  پژوهشگر  و  پزشک  جاللی،  احمدرضا 
ساکن سوئد، روز پنجم اردیبهشت ۱۳۹۵ در تهران 

بازداشت شد و از آن هنگام تاکنون در زندان اوین 
به سر می برد. بسیاری از کارشناسان وی را گروگان 

نیروهای امنیتی برای تبادل با اروپایی ها می دانند.

رویارویی  از  متحده  ایاالت  دریایی  نیروی 
»تنش آمیز« یک ناوشکن خود با یکی از شناورهای 
سپاه پاسداران در خلیج فارس خبر داده و می گوید 
که ناوشکن آمریکایی در این رویارویی به سوی قایق 

سپاه گلوله منّور شلیک کرده است.
»ایان  ستوان  از  نقل  به  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری 
مک کاناهی«، از نظامیان ناوگان پنجم ایاالت متحده، 
روز  رویارویی  این  که  داد  خبر  بحرین،  در  مستقر 

دوشنبه رخ داده است.
به گفته این نظامی آمریکایی، قایق تندروی سپاه به 
ناوشکن آمریکایی »یواس اس مِیَهن« نزدیک شده و 

»تا ۵۰۰ متری« آن آمده است.
»برای  میهن  ناوشکن  که  افزود  مک کاناهی  ایان 
مشخص شدن قصد و نیت شناور ایرانی، چندین بار 
سعی کرد با شناور ایرانی از طریق رادیوی عرشه-
به-عرشه تماس برقرار کرده و پیام های هشدارآمیز 

ارسال کند«.
به گفته او، ناوشکن آمریکایی بدین منظور همچنین 
تغییر مسیر داده، دو بار آژیر خطر به صدا درآورده و 

پنج بار نیز سوت کشتی را کشیده است.
ناوشکن  خدمه  که  افزود  آمریکایی  نظامی  این 
گلوله  و  ناو مستقر شده  همچنین پشت سالح های 

منوری را نیز به سوی شناور سپاه شلیک کرده اند.
بنا بر این گزارش، پس از این اقدامات، قایق سپاه از 
نزدیکی ناوشکن آمریکایی و از محل دور شده است.

مقام های ایرانی هنوز گزارشی در مورد این حادثه 
مخابره نکرده اند.

یک مقام آمریکایی که نام او ذکر نشده نیز در این 
فاکس نیوز گفت که  آمریکایی  به شبکه خبری  باره 
قایق سپاه »با وجود هشدارهای صریح، با سرعت باال 
نیز  به سوی ناوشکن آمریکایی آمده و خدمه قایق 
دست به اسلحه بوده اند. چنین اقدامی به طور آشکار 

مصداق رفتار تحریک آمیز است.«
ناچار  نیز  ژانویه  ماه  در  مِیهن،  یواس اس  ناوشکن 
شد به سوی چهار قایق سپاه تیرهای هشدار شلیک 
کند. بی پاسخ ماندن این هشدارها باعث شد که خدمه 
به   ۵۰ کالیبر  مسلسل  با  نیز  بار  سه  میهن  ناوشکن 

سوی قایق سپاه شلیک هشدارآمیز انجام دهند.

مقام های آمریکایی بارها اقدامات شناورهای سپاه در 
نزدیک  شدن به ناوهای این کشور را »غیرحرفه ای« و 
»ناایمن« توصیف کرده اند و مقام های کاخ سفید پیش 
از این در مورد »خطر اشتباه محاسباتی« ناشی از این 

رویارویی ها هشدار داده اند.
با  پاسداران  سپاه  شناورهای  رویارویی  ادامه 
که  می گیرد  صورت  حالی  در  آمریکایی  ناوهای 
مبارزات  آمریکا، در  ترامپ، رئیس جمهوری  دونالد 
در  پیروزی  صورت  در  بود،  گفته  انتخاباتی اش 
انتخابات ریاست  جمهوری، هر قایق تندرو ایرانی که 
برای ناوشکن های آمریکایی در آب های خلیج فارس 

مزاحمت ایجاد کند، هدف قرار خواهد گرفت.

وضعیت گروگان ایرانی بلژیکی وخیم گزارش شد

تنش در خلیج فارس: رویارویی قایق سپاه با ناو آمریکا

به پاسداشت شصت وششمین سالگرد درگذشت

محمدتقی بهار 
ملقب به ملک الشعرا و متخلص به »بهار«

 شاعر، ادیب، نویسنده، روزنامه نگار، تاریخ نگار و سیاست مدار معاصر ایرانی

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=35843&Status=2


3 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:64  - APR,28 , 2017 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و دوم- شماره 64  - آدینه  28  آپریل  2017

در کانون خبر:

وکالی مدافع رضا ضراب تاجر ایرانی ترکیه ای و 
محمد هاکان آتیال، معاون مدیر اجرایی هالک بانک 
دادگاه  در  مشترک  طور  به  بار  اولین  برای  ترکیه، 

منهتن نیویورک حاضر شدند.
دنیس الکارد دستیار دادستان فدرال آمریکا، پیش  
ثابت  دادستانی  گفت:  متهم  دو  این  محاکمه  از 
عالی رتبه  مقامات  با  ضراب  رضا  که  کرد  خواهد 
ارشد  مدیران  و  ترکیه  و  ایران  وقت  دولت های 

بانک های دو کشور در ارتباط بوده است.

به گفته دادستانی نیویورک رضا ضراب در نامه ای 
پیشین  رییس جمهوری  احمدی نژاد،  محمود  به 
ایران خدمات خود را برای دور زدن تحریم ها با او 

در میان گذاشته بود.
دوشنبه  روز  دادگاه  جریان  در  الکارد،  دنیس 
خدمات  از  که  ایرانی  نهاد های  گفت  همچنین 
شامل  بردند  بهره  ضراب  رضا  فعالیت های  و 
با  مرتبط  موسسات  یا  افراد  پاسداران،  سپاه 
خط  چند  و  تحریم  تحت  ایرانی  بانک های  سپاه، 

هواپیمایی خصوصی ایران هستند.

عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در 
رسمی  خبرگزاری  ادعای  ایران  بشر  حقوق   امور 
عربستان  با  او  ارتباط  بر  مبنی  اسالمی  جمهوری 
سعودی را به شدت رد کرد و اظهار داشت چنین 
اتهاماتی تنها نشانه فضای ارعاب و ترس در ایران 

و وجود جو خفقان در این کشور است.
ایرنا، که در  انتشار خبری در خبرگزاری  در پی 
بود  شده  ادعا  ناشناس  منبع  یک  از  نقل  به  آن 
عربستان  به  محرمانه  سفر  قصد  جهانگیر  عاصمه 
سعودی دارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور 
این ادعا را  ایران واکنش نشان داد و  حقوق  بشر 

»تکان دهنده« توصیف کرد.
شاهدی  را  اتهام زنی ها  گونه  این  جهانگیر  خانم 
و  دانست  ایران«  در  ارعاب  جو  »وجود  برای 
برای  اسالمی  جمهوری  رایج  شیوه های  از  یکی 

خاموش کردن دیدگاه های مخالف خواند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق  بشر 
تردید های  ابراز  از  که  کرد  عنوان  همچنین  ایران 
اما  می کند  استقبال  خود  گزارش  به  نسبت  مستند 
سازمان  سوی  از  که  مسئولی  علیه  پراکنی  تهمت 
ملل متحد تعیین شده را »غیر قابل قبول« می داند.
و  »سالمت  که  کرد  تاکید  جهانگیر  عاصمه 
این  و  است  شده  شناخته  جهان  در  او  استقالل« 
حالت  در  را  او  کردنش  بدنام  برای  تالش ها 

تدافعی قرار نخواهد داد.
گذشته  سال  ماه  آبان  از  جهانگیر  عاصمه 
ویژه  گزارشگر  سمت  در  شهید  احمد  جایگزین 
سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران شده 

است.
آقای شهید، فعال حقوق بشر اهل مالدیو از سال 

سازمان  ویژه  گزارشگر  عنوان  به  میالدی   ۲۰۱۰
اما  شد  انتخاب  ایران  بشر  حقوق  امور  در  ملل 
مقامات  با  ایران و گفت وگو  به  هرگز مجوز سفر 
با  بارها  ایران  مقامات  نیاورد.  دست  به  را  ایرانی 
ادبیاتی تند به آقای شهید تاخته و گزارش های او 

نامیدند. را »مغرضانه« و »سیاسی« 
شده  شناخته  فعال  یک  که  نیز  جهانگیر  خانم 
گذشته  ماه  چند  در  است  پاکستانی  بشر  حقوق 

با واکنش منفی مقامات ایران مواجه بوده است.
نشست  چهارمین  و  سی  به  خود  گزارش  در  او 
موارد  به  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای 
آمار  جمله  از  ایران  در  بشر  حقوق  نقض  زیاد 
تبعیض  و  بیان  آزادی  محدودیت  اعدام ،  باالی 

علیه اقلیت های قومی، دینی و زنان اشاره کرد.

»خانه کوروش« عنوان زیبایی است و آدمی از خود 
سوال می کند این خانه کجاست؟ حتما به ذهنش متبادر 
می شود که در ایران امروز که نشدنی است!  چرا حتی 
نام کوروش را از خیابان های تهران نیز حذف کردند 
از  پیش  شاید  کنند.  درست  خانه  برایش  برسد  چه 
انقالب در جایی در ایران ساخته شده است اما این 
حدس هم صحیح نیست و دست آخر به این فکر 
می افتد که  پس حتما توسط ایرانیان مهاجر پس از 
انقالب در جایی در اروپا یا امریکا و یا کانادا شاید هم 
در استرالیا ساخته شده. ولیکن متاسفانه هیچ کدام اینها 

نیست که ای کاش بود و ده ها از این خانه ها داشتیم.
یکی  آمدند  کتاب  کتابفروشی شرکت  به  برادر  دو 
به اسراییل مهاجرت کرده و  از کردستان  از کودکی 

دیگری ساکن لس آنجلس.
سیروس حکیمی با کیفی پر از عکس و مطلب و 
مدرک از خانه کوروش در اسراییل می گوید و با چه 
هیجانی می گوید  و تاریخچه آن را برایم بازگو می کند. 
آدمی مات می ماند  کنید!  نگاه  را  آن  افتتاحیه  کارت 
که کوروش چه درخت محبتی را درون سینه ملتی 
دیگر کاشته است که قریب ۵۰ سال پیش در آستانه 
خانه  اول  پهلوی  رسیدن  قدرت  به  سال  پنجاهمین 
کوروش را در اسراییل بر پا می کنند و آن هم با حضور 
چه کسی اسحاق رابین نخست وزیر فقید اسراییل و 
بسیاری از شخصیت های نام آشنا که بیشتر آنها چهره 

در خاک کشیده اند.
امروز هنوز خانه کوروش پس از ۵۰ سال دایر است 
ولی نیاز به کمک و سخاوتمندی ایرانیان از هر تیره 
و تباری و قوم و قبیله ای دارد که بازسازی شود و 
ارتش  بازنشسته  چترباز  که  حکیمی  سیروس خان 
اسراییل است و نخستین پدری است که در ارتش 
دفاعی اسراییل به پسرش فن چتربازی آموخته است 
آمده است تا ندای بازسازی خانه کوروش را جهانی 

کند.

یک ایرانی در امارات به 10 سال حبس محکوم شد

نجات شش مهاجر ایرانی در کانال مانش
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دادگاه تجدیدنظر ابوظبی در امارات متحده عربی 
یک تاجر ایرانی تبار را به جرم تالش برای دور زدن 
اتمی  برنامه  خصوص  در  المللی  بین  های  تحریم 

ایران به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، این شهروند 
ایرانی در دادگاه بدوی به اتهام تالش برای ارسال 
برنامه  به  با هدف کمک  ایران  به  یک ژنراتور برق 

اتمی این کشور محاکمه و محکوم شده بود.
دولت امارات این ژنراتور و سایر لوازم مرتبط با 

پرونده را مصادره کرده است.
این شهروند  که  نوشته  امارات  خبرگزاری رسمی 
المللی  بین  ممنوعیت   »نقض  اتهام  به  ایرانی 
تسلیحات اتمی« مجرم شناخته شده و پس از پایان 

دوران زندانش از امارات اخراج خواهد شد.
چند  صدور  با  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
قطعنامه صدور ابزارها و دستگاه های دارای کاربرد 
دوگانه را که می توانست بالقوه در برنامه اتمی ایران 

کاربرد داشته باشد تحریم کرده بود.
خبر محکومیت قطعی این تاجر ایرانی تبار همزمان 
با خبر درگیری یک تیم گار ساحلی امارات با قایق 

های تندروی سپاه در آب های خلیج فارس منتشر 
شد که به کشته شدن یک افسر گارد ساحلی امارات 

انجامیده است.

شش مهاجر ایرانی که قایق آنها هنگام حرکت به 
سوی بریتانیا در کانال مانش در هوای به شدت مه 
آلود واژگون شده بود نجات یافته اند. پلیس نرزبانی 
فرانسه می گوید این شش ایرانی پس از مداوا تحویل 

پلیس مرزی کاله در فرانسه شده اند.
کاله  از  ماهیگری  کوچک  قایق  یک  با  گروه  این 
بریتانیا می رفتند که مقام های  فرانسه به دوور در 
پیام درخواست  از نیمه شب  فرانسوی درست بعد 

کمک آنها را دریافت کردند.
 سازمان دریانوردی و گارد ساحلی بریتانیا )ام سی 

ای( هم در عملیات جستجو به مقام های فرانسوی 
کمک کرد.

 به گفته سازمان دریانوردی فرانسه، کراس، آنها در 
ساعت ۲:۴۵ صبح سه شنبه در حدود ۱.۶ کیلومتری 

شمال شرقی کاله پیدا شدند.
 گارد ساحلی بریتانیا در جریان این عملیات از همه 
مشاهده  صورت  در  خواست  منطقه  در  ها  کشتی 

چنین قایقی آن را گزارش کنند.
 سازمان دریانوردی و گارد ساحلی بریتانیا در بیانیه 
ای گفت: »یک قایق گشتی فرانسوی این شش نفر 

را در ساعات نخست صبح امروز پیدا کرد و نجات 
داد. آنها به کاله منتقل می شوند و پلیس فرانسه آنها 

را تحویل خواهد گرفت.«
چنین  که  داد  هشدار  فرانسه  دریانوردی  سازمان   
و  شدید  باد  تند،  های  جریان  دلیل  به  سفرهایی 
ترافیک سنگین در کانال مانش »به شدت خطرناک« 

است.
 مانش یکی از پرترددترین گذرگاه های آبی جهان 
سایر  یا  نجات  جلیقه  بدون  گاه  مهاجران  و  است 

تجهیزات ایمنی از آن می گذرند.

محاکمه رسمی تاجر ایرانی ترکیه ای در نیویورک کلید خورد

واکنش تند گزارشگر ویژه سازمان ملل به حکومت ایران

آیا می دانید خانه کوروش کجاست؟

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=706
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39746&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42815
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درکانون خبر:

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

با  دیدارهای خود  نمایندگان مجلس و سناتورها که در  از  بسیاری  برخالف 
رای دهندگان با اعتراض و انتقاد روبرو می شوند، کامال هریس سناتور کالیفرنیا، 
در نخستین دیدار خود که با حضور بیش از ۸۰۰ نفر که در کلیسای یونایتد 
متدیست در لوس انجلس گرد آمده بودند ،با آغوش گرم و پذیرای کالیفرنیایی ها 
روبرو شد. او که چند ماهی از آغاز کارش به عنوان سناتور می گذرد از خود 
چهره ای لیبرال دموکرات نشان داده است در حالی که دایان فاین استاین سناتور 
پر پیشینة کالیفرنیا، چهره ای میانه روست. در این دیدار هیچ کس هو نکرد، تنها 
اداره  رئیس   )Scott Pruitt( پروئیت  اسکات  نام  که  هنگامی  مورد  یک  در 
محیط زیست کابینه ترامپ به زبان آمد، یک نفر هو کرد که منظورش اسکات 
پروئیت بود. کامال هریس در پاسخ به ساختن دیوار مکزیک و مشکالت مالی 
مورد سوریه  در  و  راه مصرف شود  این  در  پول  که  است  احمقانه  این  گفت 

مخالفت خود را با فرستادن نیروی نظامی به سوریه اعالم کرد.

 جف سشن، دادستان کل آمریکا که روز یکشنبه در برنامه تلویزیونی تلویزیونی 
ABC شرکت کرده بود، سخنان حاویر بسرا دادستان کل کالیفرنیا که رفتار و 
عملیات ماموران فدرال اداره مهاجرت را سرکوب بی مهابا خوانده بود، را رد 
کرد و در پاسخ سیاست و رفتار شهرهایی را که خود را پناهگاه امن مهاجران 

خوانده اند، محدودیت در برابر قوانین فدرال خواند.
حاویر بسرا که پس از دریافت نامه دادستانی کل مبنی بر این که اگر همکاری 
نشود، منابع مالی و کمک های مالی ایالت کالیفرنیا از سوی دولت فدرال قطع 
خواهد شد، این رفتار را غیرانسانی و به خطر انداختن امنیت عمومی خوانده 

بود.
در برنامه تلویزیونی ABC، حاویر بسرا و جف سشن به طور جداگانه شرکت 
کردند و حاویر بسرا نخست نظرات خود را اعالم نمود و سپس جف سشن به 

دفاع از رفتار و سیاست دولت فدرال نسبت به مهاجران پرداخت.

به کالیفرنیا،  نامه ای از سوی جف سشن دادستان کل آمریکا  از ارسال  پس 
کوین دِ لئون )Kevin De Leon(، رئیس سنای کالیفرنیا نیز، از سیاست های 
نیروهای دولت فدرال و کابینه ترامپ ،در مورد مهاجران، انتقاد کرد و گفت 
نژادی  برتری  به  باورمند  نژادپرستان  بنیادی  اصول  اساس  بر  سیاست  این 
سفید پوستان است. او توقف پرداخت ۲۰ میلیون دالر بودجه برای سازمان 
زندا ن ها و نیروهای قضایی کالیفرنیا از سوی دادستانی کل را هدف قرار دادن 
متفاوت  سطح های  در  که  خواند  کالیفرنیا  در  مهاجران  از  دفاع  سیاست های 

اعمال شده است.
به  نسبت  پوستان“  سفید  نژادی  برتری  ”نژادپرستان  اتهام  بیان  از  پس 
نماینده  برانگیخت،  را  جمهوری خواهان  از  بسیاری  خشم  که  فدرال  دولت 
 James( جمهوری خواه در مجلس ایالتی کالیفرنیا از یوربالیندا، جیمز گالیگر
Gallagher( این بیانیه را مضحک خواند و گفت هیچ کس نمی خواهد دولت 

را تبدیل به یک سازمان ضد مهاجران تبدیل کند.

میگان برییانا آلت )Meghan Breanna Alt( که ۲۷ سال دارد و آموزگار 
پیشین مدارس ارنج کانتی بوده است و در اکتبر ۲۰۱۵ در سن دیه گو دستگیر 
شده بود، از سوی قاضی دادگاه در سنتاآنا به جرم پرنوگرافی کودکان و اقدام 
به اعمال خالف اخالق و قوانینی عمومی در محافظت از کودکان به ۳۰۰ روز 
بزرگراه ها،  و  جاده ها  پاکسازی  در  عمومی  خدمات  و  کار  روز   ۱۵ و  زندان 

محکوم شد و بیدرنگ به زندان فرستاده شد.
او از سوی نیرو های اطاعات تفنگدارن نیروی دریایی آمریکا از مدت ها زیر 
از  که  را  ساله   ۴ بچه  دختر  یک  پورنوگرافی  تصاویر  زیرا   ، است  بوده  نظر 
خویشان او بوده در برابر دریافت پول برای یکی از تفنگدارن دریایی عالقه مند 
به این گونه تصاویر فرستاده بود. افزون بر دوران محکومیت، او باید کالس های 
آموزش و پیشگیری از تمایل به برهنه نگاری کودکان را بگذراند ، گفتنی است 
که این فرد در سال ۲۰۱۴ به عنوان ملکه زیبایی ارنج کانتی انتخاب شده بود و 
در همان سال در رقابت های ملکه زیبایی کالیفرنیا در ماه جون ۲۰۱۴ به رقابت 

پرداخته بود.

مقامات در شمال کالیفرنیا خبر داده اند که ۵ نفر در ۱۰ روز اخیر به دلیل مصرف 
بیش از حد هروئین جان خود را از دست داده اند و هشدار داده اند که یک باند پر 

قدرت عرضه هروئین در مناطق شمالی این ایالت مشغول به کار است.
سر کالنتر ارشد سونوما کانتی میگوید سه مرد و دو زن در منطقه سانتا روزا به 

دلیل استفاده باالتر از دوز مخدر جان باخته اند.
  وی می گوید کالبد شکافی و سپس سم شناسی انجام شده نشان می دهد هروئین 

توزیع شده در محله سانتا روزا از استاندارد معمول خارج و بسیار کشنده است.
سازمان پزشکی قانونی نیز در ادامه این گزارش می افزاید ۴ نفر دیگر نیز از آغاز 
سال بر اثر استفاده از هروئین جان باخته اند که این میزان از سال ۲۰۱۶ نیز پیشی 

گرفته است.
مقامات در پایان نسبت به شناسایی و عدم تبادالت با باندهای تولید/ عرضه 
و توزیع هروئین در مناطق شمالی کالیفرنیا هشدار داده و به خصوص مصرف 
کنندگان را گوشزد کرده اند که اجناس مذبور از سموم خاصی تشکیل شده که 

دستگاه ایمنی بدن را در مدت زمان کوتاه متوقف می کند.

روز دوشنبه ۲۴ آپریل ،در سالگشت بزرگداشت خاطره کشته شدگان در کشتار 
همگانی و نسل کشی ۱۹۱۵ که در ترکیه  عثمانی یکصد و دو سال پیش رخ داد، 
نه تنها دبیرستان ها و مدارس شهر گلندل تعطیل اعالم شد، بلکه دهها هزار نفر 
در راهپیمایی به سوی کنسولگری ترکیه در لوس انجلس در بلوک ۶۳۰۰ ویلیشیر 
بلوارد تا ۷۶۰۰ بورلی بلوار که در حدود ۱/۵ مایل است از نیمروز ۲۴ آپریل 
شرکت کردند، این راهپیمایی تا Grove Drive  و غرب تا خیابان سوم گسترش 

یافت.
ارمنی، آسوری و یونانی که بیش ۱/۵  برای بزرگداشت خاطره کشته شدگان 
میلیون نفر برآورد شده است، ماه گذشته اَدم شیف )Adam Schiff( نماینده 
دموکرات از شهر برنبک در کنگره همراه با دِی و تروت )Dave Trott( نماینده 
جمهوری خواه از میشیگان، قطعنامه ای را به کنگره ارائه کرده اند تا کنگره کشتار 

۱۹۱۵ را به عنوان نسل کشی به رسمیت بشناسد.

ادامه انتقادات از سیاست های مهاجرتی فدرال

محکومیت معلم کودک آزار در سن دیگو

مصرف هروئین: 5 قربانی در 10 روز

استقبال از کامال هریس در دیدار با اهالی کالیفرنیا

ABC جدال »جف سشن« و »حاویر بسرا« در تلویزیون

برگزاری 24 آپریل روز یاد بود نسل کشی ارامنه 

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34339&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=11159&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=496&Status=2
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در کانون خبر:                                       

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

تصادفی مرگبار در بزرگراه ۵ بین منطقه گلندل و بارک گریفیث در تاریخ ۲۵ 
اپریل به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن ۱۰ تن دیگر منجر شد.

بر اثر این تصادف تمامی خطوط منتهی به حادثه در دو جهت بزرگراه ۵ در اکثر 
ساعات روز حادثه مسدود گردید.

گزارش ها حاکی است راننده یک کامیون تریلی کنترل خود را از دست داده و 
به سمت گاردریل های غربی بزرگراه روانه شده که در این حین هشت خودروی 

دیگر نیز درگیر این حرکت شده و با یکدیگر تصادف می کنند.
بخش وسیعی از کامیون تریلی پس از برخورد با گاردریل آتش گرفته و منجر به 

سوختن برخی قسمت های بزرگراه نیز شده است.
ماموران آتش نشانی که به محل اعزام شده بودند با عالئم و پرچم های وضعیت 

هشدار نسبت به ایجاد دود سفید و خاکستری مناطق نزدیک را مطلع کردند.
ماموران اورژانس نیز گفته اند در میان مجروحین از گروه سنی ۲۲ تا ۷۷ سال 

وجود داشت که هر یک به نوعی صدمه دیده اند.
مقامات در ادامه اعالم کردند که ماموران شهری برای پاکسازی و از بین بردن 
روغن ریخته و مواد سوخته شده می بایست تا ساعت ۱۱ شب به کار خود ادامه 

دهند.
از این جهت بزرگراه ۱۳۴ به عنوان راه جایگزین و کمک به ترافیک شهری 

پیشنهاد شد.

به عموم مشتریان خود  کالیفرنیا  ای چیپوتله در سراسر  زنجیره  رستوران های 
هشدار داد که ممکن است گروهی از مجرمان سایبری به اطالعات مالی پرداخت 

هزاران نفر از مشتریان این رستوران دست یافته باشند.
چیپوتله می گوید به تازگی متوجه یک سیستم غیر مجاز در شبکه شده که به 

صورت غیر قانونی پرداخت ها را پردازش می کند.
مدیریت این مجموعه اظهار داشت که تحقیقات بالفاصله آغاز شده و کارشناسان 

در تالش اند تا راه های نفوذ را بسته و هر گونه اقدام امنیتی را انجام دهند.
چیپوتله زمان احتمالی این پردازش مجرمانه را از ۲۴ مارچ تا ۱۸ اپریل اعالم کرد.
المقدور  حتی  چیپوتله  رستوران های  مشتریان  که  است  شده  اعالن  پایان  در 
این  پردازش شده در  اعتباری  کلیه ریز کارکردهای حساب های خود و کارت 
پردازش  و  کالهبرداری  هرگونه  عدم  به  نسبت  تا  کرده  ارزیابی  را  رستوران ها 

مشکوک از حساب بانکی خود اطمینان حاصل نمایند.

پرواز  اندازی  راه  دنبال  به  اپریل   ۲۶ چهارشنبه  بامداد  کالیفرنیا  ایالت  آسمان 
موشکی نیروی هوایی امریکا روشن و درخشان گردید.

این موشک بالستیک غیر مسلح قاره پیما در طول یک عملیات آزمایشی ساعت 
۱۲:۳۰ بامداد پرتاب گردید.

هوایی  نیروی  فرماندهان  از  و  عملیات  این  ارشد  مدیر  ماس  جان  سرهنگ 
توان  از  مهمی  نمایش  این موشک  اندازی  راه   « زمینه گفت  این  در  واندنبرگ 

بازدارندگی هسته ای ایاالت متحده بوده است«
وی افزود این راه اندازی برای اعتبار بخشی و اثر گذاری در آمادگی سیستم 
هسته ای امریکا بسیار ضروری است. وی همچنین از تمامی کارکنان و مسئوالن 

مربوطه در ایستگاه ۳۰ ارتش برای به ثمر رساندن این پرواز قدر دانی کرد.
در پی این پرتاب بیاینه ای از سوی بنیاد عصر صلح هسته ای منتشر گردید که 
در آن اعالم شده این موشک به دلیل افزایش تنش ها میان امریکا و کره شمالی و 

به عنوان نوعی اولتیماتوم هشدار گرایانه آزمایش شده است.
بیانیه این سازمان می افزاید در این میان یک استاندارد دوگانه ایهام برانگیز وجود 
دارد. وقتی ایاالت متحده این موشک را آزمایش می کند به حساب توجه نظامی و 

حتی مفید تفسیر می شود، اما اگر همین موشک توسط کره شمالی پرتاب شده از 
دیدگاهی دیگر و به عنوان یک اقدام تهدید آمیز و بی ثبات کننده تلقی می شود.

سازمان عصر صلح هسته ای در پایان بیانیه تاکید می کند که تنها راه پیوند ملت ها 
دیپلماسی است نه تحریکات نظامی چرا که ناوهای هواپیمابر هسته ای و آزمایش 
قابلیت های موشکی زمین را محل خطرناکی برای زیست انسان کرده و تهدیدات 

را هر چه بیشتر افزایش می دهد. 

صدها نفر در اعتراض به اخراج یک زن مهاجر که به گفته پلیس نقشی در جابه 
جایی مواد مخدر نداشته دست به تظاهرات زدند.

باند مواد  ترزا ویدال جیمی زنی است که روز دوشنبه در پی دستگیری یک 
مخدر در ارتفاعات وایل و دقیقا نزدیک به مجتمعی که او در انجا زندگی می کرد 

بازداشت شد.
گشت مرزی امریکا یک خودوری حمل مواد مخدر را از مرز مکزیک دنبال کرده 

و نهایتا در لس آنجلس توسط ماموران پلیس این شهر به دام انداخت.
در این عملیات ۳۰ پوند کوکائین و ۶۰۰ هزار دالر پول نقد کشف و ضبط شده 

و همسر ترزا ویدال جیمی نیز بازداشت شده است.
پلیس در ادامه تحقیقات ترزا ویدال جیمی را آزاد کرده چرا که معتقد است محل 
عملیات مکان زندگی او بوده و وی هیچ دخالتی در اعمال مجرمانه شوهر خود 

نداشته است.
در جریان بازپرسی ها مشخص شد که ترزا 
ویدال جیمی به صورت غیر قانونی در امریکا 

اقامت داشته است.
مشاور مهاجرتی پلیس اعالم کرده شرط عقل 
خانواده های  امنیت  جهت  در  می کند  حکم 
ساکن در این شهر بهتر است مراتب احتیاط 
رعایت شده و ویدال جیمی اخراج )دیپورت( 

گردد.
تظاهر کنندگان اما در اعتراض به این حکم در مرکز شهر لس آنجلس گرد امده و 

خواهان استرداد و آزادی ترزا ویدال جیمی شده اند.

پلیس لس آنجلس از کشته شدن مردی ۵۰ ساله خبر داد که عصر سه شنبه ۲۵ 
اپریل به دنبال رنگ آمیزی جدول خیابان و اجازه ساکنین منازل برای این اقدام 

بود.
این حادثه در محله نورواک روی داد و گلوله به نیم تنه باالیی مرد شلیک شده 

است.
هویت مرد به دالیل خاص مقامات هنوز افشا نشده است.

علت حادثه به نظر بازجویان و تیم تحقیقاتی پلیس بسیار مشکوک می آید.
پلیس می گوید تحقیقات تا به اینجا حاکی از ان است که او حقیقتا درب به درب 
منازل را کوبیده تا از ساکنین بخواهد که به صورت رایگان نام و پالک منازل را به 
صورت رنگارنگ بر جدول متعلق به آن عمارت بنگارد تا خیابان زیباتر به چشم 

تحقیقات پلیس درباره علت اصلی این حادثه همچنان در دست بررسی است.آید و افراد بهتر متوجه حریم و محل پارکینگ خود شوند.

یک مرد ۵۸ ساله که به جرم خود مبنی بر اقدام به آتش سوزی عمدی در یک 
آپارتمان در حال ساخت در مرکز شهر لس آنجلس اعتراف کرده بود به ۱۵ سال 

زندان محکوم شد.
بنا بر این خبر داوود عبدالولی در دادگاهی به همین اتهام که این هفته برگزار شد 

حاضر گردید و حکم مذبور به وی ابالغ شد.
وکیل عبدالولی در این باره گفت صدور این حکم در جریان مذاکرات بر مبنای 

توافق  صورت گرفته است.
گفتنی است این آتش سوزی در سال ۲۰۱۴ در یک ساختمان ۷ طبقه در حال 
ساخت با نام مجتمع آپارتمانی داوینک اتفاق افتاد که برج های مجاور نیز آسیب 

دیدند.
میزان خسارت گزارش شده این آتش سوزی ۱۰۰ میلیون دالر بوده است.

به گفته شاهدان عینی عبدالولی یک هفته پس از آتش سوزی مذکور خود را 
معرفی کرده و گفته بود این اقدام را از روی خشم و در مقابله به مثل و انتقام 
از پلیس سفید پوستی انجام داده که در کشتن مایکل براون مرد سیاه پوست غیر 

مسلح نقش داشته است.
مجاور  آپارتمان های  از  یکی  در  عبدالولی  نظر  مورد  پلیس  مرد  می شود  گفته 

زندگی می کرد. 

حادثه تصادف خونین در بزرگراه 5

CHIPOTLE هک شد

روشنایی بامداد 26 آپریل از پرتاب موشک بود

اعتراض به اخراج یک زن مهاجر

Norwalk قتل مشکوک یک مرد در

15 سال حبس بر آتش افروز لس آنجلسی

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2460&Status=2
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جمعه 8 اردیبهشت/28 آوریل
۱۳۰۰ خورشیدی )۱۹۲۱ میالدی(

زادروز  سیمین دانشور، داستان نویس
  کتاب های شادروان سیمین دانشور در شرکت 

کتاب موجود است 
۱۳۰۹ خورشیدی  )۱۹۳۰ میالدی(

 زاد روز جمیله شیخی، هنرپیشه و بازیگر ایرانی
۱۳۲۵ خورشیدی )۱۹۴۶ میالدی(

دموکرات  فرقه ی  صدر  پیشه وری،  جعفر  سید 
آذربایجان، با هیئتی وارد تهران شد
۱۳۴۵ خورشیدی )۱۹۶۶ میالدی(

سوم  فرزند  پهلوی )دوم(،  علیرضا  زادروز 
محمدرضا شاه پهلوی و شهبانو فرح دیبا 

۱۳۴۵ خورشیدی )۱۹۶۶ میالدی(
پژوهشگر  میرعلینقی،  سیدعلیرضا  زادروز  
تاریخ موسیقی، نوازنده  سنتور و از تهیه کنندگان 

سالنامه های موسیقی ایران
۱۳۵۹ خورشیدی )۱۹۸۰ میالدی(

زادروز بهرام رادان، هنرپیشه و بازیگر ایرانی
۱۳۷۵ خورشیدی)۱۹۹۶ میالدی(

نقاش  هنرمند  روحبخش،  جعفر  درگذشت 
ایرانی

۱۳۹۰ خورشیدی )۲۰۱۱ میالدی(
 ۱۳۱۴ )زاده  سخایی  منوچهر  درگذشت 

خورشیدی در تهران( 
انقالب،  از  قبل  سینمای  بازیگر  و  خواننده 
از  و  پاپ  موسیقی  چهره های  قدیمی ترین  از 
ترانه های  اجرای  با  که  است  نسلی  بازماندگان 
با  ایرانی،  ملودی های  بستر  بر  عاشقانه 
ارکستراسیون غربی و کالم فارسی، در اواخر دهه 
۳۰ خورشیدی، محبوبیت خیره کننده ای برای این 

سبک موسیقی به ارمغان آوردند.

شنبه 9 اردیبهشت/29 آوریل

۱۲۹۷ خورشیدی )۱۹۱۸ میالدی(
دانشمند،  معین،  محمد  دکتر  استاد  زادروز  
لغتنامه  سازمان  رئیس  و  پژوهشگر  نویسنده، 

دهخدا و پدید آورندهی فرهنگ معین
کتابفروشی  در  معین  و  دهخدا  فرهنگ های    

شرکت کتاب موجود است 
 ۱۳۴۹ خورشیدی )۱۹۷۰ میالدی(
درگذشت اسماعیل آشتیانی، نقاش

۱۳۶۸ خورشیدی )۱۹۸۹ خورشیدی(
شاعر،  نویسنده،  طبری،  احسان  درگذشت 
پژوهشگر و از اعضای کمیته مرکزی حزب توده 

۱۳۷۰ خورشیدی )۱۹۹۱ میالدی(
درگذشت علی اصغر زند وکیلی، خواننده

۱۳۷۰ خورشیدی )۱۹۹۱ میالدی(
صدیقی،  غالمحسین  دکتر  درگذشت 
وزیر  و  ملی  جبهه  اعضای  از  و  جامعه شناس 

کشور در کابینه دکتر محمد مصدق 

۱۳۸۰ خورشیدی )۲۰۰۱ میالدی(
درگذشت کورش کوشان، از نخستین بازیگران 

کودک در سینمای ایران
۱۳۹۰ خورشیدی )۲۰۱۱ میالدی(

مرگ خودخواسته سیامک پورزند، روزنامه نگار 
کهنه کار مقیم  ایران، که خود را از بالکن منزل 
مسکونی اش در تهران به پایین پرتاب کرد و به 

زندگی خود پایان داد.

یکشنبه 10 اردیبهشت/30 آوریل

۱۱۵۰ خورشیدی )۱۸۷۱ میالدی(
استاد  طالقانی،  عبدالمجید  درویش  درگذشت 
خوشنویسی و شاعر. او ابداع کننده سبک شکسته 

نستعلیق در خوشنویسی بود.
۱۲۸۸ خورشیدی )۱۹۰۹ میالدی(

-رهی،  معیری  )بیوک(  حسن  محمد  زادروز  
جدایی،  شب  وی  آثار  از  سرا-  ترانه  و  شاعر 
آزادهام و مجموعه شعرهای آزاده و سایه ی عمر.
  کتاب های رهی معیری در لینک برای خرید 

ازشرکت کتاب موجود هستند

۱۳۲۳ خورشیدی )۱۹۴۴ میالدی(
انتشار مجله  »بیداری ما« توسط زهرا اسکندری

۱۳۳۴ خورشیدی )۱۹۵۵  میالدی(
 پوراندخت شجیعی به دریافت درجه  دکترا نائل 
شد. او نخستین استاد زن در دانشکده ی ادبیات 

اصفهان بوده است.
۱۳۴۹ خورشیدی ) ۱۹۷۰ میالدی(

از  وی  نقاش،  آشتیانی،  اسماعیل  درگذشت 
شاگردان کمااللملک بود

۱۳۷۶ خورشیدی )۱۹۹۷ میالدی(
درگذشت روح انگیز سامی نژاد، اولین بازیگر 
در  لر«  »دختر  نقش  بازیگر  ایران،  سینمای  زن 

فیلمی به همین نام و فیلم لیلی و مجنون

دوشنبه 11 اردیبهشت/1 می

۱۲۷۵ خورشیدی)۱۸۹۶ میالدی(
رضا  میرزا  دست  به  قاجار  ناصرالدینشاه  ترور 
کرمانی در حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری.

۱۳۳۱خورشیدی )۱۹۵۲ میالدی(
توسط  شیراز  در  سعدی  آرامگاه  افتتاح 

محمدرضاشاه پهلوی و ملکه ثریا
۱۳۵۸خورشیدی )۱۹۷۹ میالدی(

درگذشت مرتضی مطهری، نویسنده و مجتهد 
تئوریسین  و  اسالمی  انقالب  شورای  رییس  و 
جمهوری اسالمی  به دست افراد گروه فرقان شد.

۱۳۸۳ خورشیدی )۲۰۰۴ میالدی(
نویسنده،  فومنی،  صابری  کیومرث  درگذشت 
طنزپرداز و مدیر مسئول و سردبیر نشریهی گل آقا

۱۳۸۸ خورشیدی )۲۰۰۹ میالدی(
درگذشت رضا سیدحسینی مترجم سرشناس در 

ایران
مالرو،  آندره  چون  بزرگی  نویسندگان  آثار 
سارتر،  پل  ژان  کمال،  یاشار  دوراس،  مارگریت 
توسط  و....  بالزاک  و  کامو  آلبر  ژید،  آندره 

سیدحسینی به فارسی برگردانده شده.
۱۳۸۸ خورشیدی )۲۰۰۹ میالدی(

اعدام دالرا دارابی، نوجوانی نقاش که در سن ۱۷ 
سالگی مرتکب قتل شده بود توسط قوه قضاییه 

نظام جمهوری اسالمی ایران در رشت. 

سه شنبه 12 اردیبهشت/2 می
۱۳۰۲ خورشیدی)۱۹۲۳ میالدی(

زادروز  رضا ارحام صدر، هنرمند سینما و تئاتر  
در  اصفهان

۱۳۲۵ خورشیدی)۱۹۴۶(
دانشگاه  معاون  رهنما،  غالمحسین  درگذشت 

تهران و استاد ریاضیات
۱۳۴۱ خورشیدی)۱۹۶۲(

درگذشت حسین مجابی، نقاش مدرنیست
۱۳۹۳ خورشیدی)۲۰۱۴(

درگذشت محمدرضا لطفی، نوازنده و موسیقی 
دان در تهران به دلیل ابتال به بیماری سرطان خون

چهارشنبه 13 اردیبهشت/3 می
۱۳۱۶ خورشیدی )۱۹۳۷ میالدی(

زادروز  محمد حقوقی، شاعر، منتقد و تحلیلگر 
ادبی

۱۳۴۰ خورشیدی)۱۹۶۱(
درگذشت جهانگیرمراد حسام السلطنه، نوازنده 

ویولن و آهنگساز
۱۳۸۳ خورشیدی )۲۰۰۴ میالدی(

درگذشت احمد میرفندرسکی آخرین وزیر امور 
خارجه ی ایران در پاریس

۱۳۸۳ خورشیدی )۲۰۰۴ میالدی( 
درگذشت گل اندام طاهرخانی)سوسن( خواننده 

- در لوس آنجلس
۱۳۸۵ خورشیدی )۲۰۰۶ میالدی(

و  معمار  میرمیران  هادی  سید  درگذشت 
آرشیتکت نام آور ایرانی

پنجشنبه 14 اردیبهشت/4 می
۹۰۱ خورشیدی)۱۵۲۲ میالدی(

به  نامدار  نگارگر  بهزاد  کمال الدین  انتصاب 
ریاست کتابخانه شاه اسماعیل صفوی

۱۲۹۵ خورشیدی)۱۹۱۶ میالدی(
دستگیری و تبعید محمدتقی بهار )ملکالشعرا( 

۱۳۰۲ خورشیدی )۱۹۲۳میالدی(
سکه   یک  همراه  به  تشکرآمیز  نامه ای  ارسال 
سرودن  جهت  عشقی،  میرزاده   برای  تاریخی 
مهرتاج  سوی  از  سیاه«،  »کفن  نام  به  شعری 

رخشان، طراح »روپوش« به جای »چادر«.
  کلیات مصور میرزاده عشقی در شرکت کتاب 

موجود است
۱۳۰۴ خورشیدی )۱۹۲۵میالدی(

نخستین بانک ایرانی )بانک سپه( گشایش یافت
۱۳۷۰ خورشیدی)۱۹۹۱ میالدی(

درگذشت احمد طاهری، ادیب و پژوهشگر
۱۳۸۷ خورشیدی )۲۰۰۸ میالدی(

درگذشت اسماعیل داورفر، بازیگر سینما و تئاتر 
و تلویزیون

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
28 آپریل تا 4 می  )8 تا 14 اردیبهشت(

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

خبر: اسامی نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری اسالمی سال 96 که 
توسط شورای نگهبان قانون اساسی تعیین صالحیت شده اند، اعالم شد!

شش نفر از ۱۶۳۶ تا نامزد ریاست جمهوری اسالمی ایران توسط جنتی و دار و دسته 
رهبری برای نمایش دموکراسی در برابر مردم سوا شدن یعنی قبل از انتخاب مردم، 
آقایون انتخاب خودشون رو کردن و هر کدوم از این کاندیداها رای بیارن از نظر اونا 
اوکیه اما این که چرا اینا تایید صالحیت شدن و بقیه نه، خودش یه بحث کارشناسی 
داره که شهروند ایرانشهر با چرخی در بازار بین الخبرین نتایج و جمع بندی اون رو در 

اختیار خواننده های ایرانشهر قرار داده است:
حسن روحانی: اگه رد صالحیتش میکردن که البته خیلی هم دلشون می خواست که 
این کار رو بکنن، مفهومش این بود که وزارت کشور و دولتش برای برگزاری انتخابات 
وجاهت قانونی ندارن و بنابراین کاسه و کوزه رای گیری به هم می ریخت پس مجبور 

شدن که صالحیتش رو تایید کنن.
ابراهیم رییسی: آق ابی که بزرگترین افتخارش جالدی اوین و صدور دستور و 
عملیات اعدام زندانیان سیاسی دهه شصت بوده چون باس تمرین رهبری بکنه و ممکنه 
یکی از گزینه های جانشینی خامنه ای باشه و کاندیدای محبوب رهبریه، شورای نگهبان 

به گور باباش خندیده که صالحیتش رو رد کنه.
محمدباقر قالیباف: ممباقرخان هم که مثل ابی خان نامزد مورد حمایت رهبری و 
جمناست؛ خودشون میگن جمنا یعنی »جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی« ولی 
نامرد  مزدورهای  نوشته »جماعت  اساسنامه شون  تو  که  فهمیده  ایرانشهر  شهروند 
آدمکش«. ممباقر هم افتخار حمله گازانبری، کشتار و ضرب و شتم دانشجوهای کوی 
دانشگاه در سال ۱۳۷۸ رو داره و  از دید جنتی و شرکا هر کس که بیشتر جنایت کرده 

باشه، احتماال برای تصدی ریاست جمهوری مناسب تره.
اسحاق جهانگیری: اسی جان برای پر کردن لیست نامزدها با یه اسم اصالح طلب 

و بک              آپ حسن آقا به صحنه وارد شدند و احتماال شورای نگهبانم فهمیده که قبل 
روز رای گیری به نفع روحانی میکشه کنار، واسه همین صالحیتش رو تایید کرده که 

خودش مثه بچه آدم بره دنبال کارش.
مصطفی میرسلیم: چون با کاله ایمنی کار رفت ثبت نام، جنتی فکر کرد یه مهندس 

هم برای کاندیداتوری الزم میشه. 
مصطفی هاشمی طبا: در مورد این بنده خدا حتی شورای نگهبان هم از دلیل تایید 

صالحیت ایشون اظهار بی اطالعی کرده.

محمود احمدی نژاد: محمود  مصرانه درخواست کرد که حداقل اینجا تو ستون بازار 
بین الخبرین اسمش جز لیست نامزدهای ریاست جمهوری اسالمی باشه. خودش هنوز 

فکر میکنه صالحیتش تایید شده.

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=43011&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608&Status=2
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خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

نقد و نظر:           

کتانی هایی که همیشه سیاسی بودند

اوکلنِد  در  موزه  یک  افتتاح  آستانة  در  اخیرا 
دربارۀ  تندوتیزی  بحث های  کالیفرنیا،  شمال  در 
نمایشگاه  ترین  سیاسی  برپایی  با  مرتبط  مسایل 
این  در  است.  شده  برانگیخته  دنیا  سیاسی  غیر 
نمایشگاه دو جفت از کتانی   های نیو بَلنس موجود 
سال  نوامبر  ماه  انتخابات  در  برند   این  است. 
گذشته، پس از حمایت آشکارش از سیاست   های 
تجاری حمایت   گرایانه دونالد ترامپ، سیاسی شد.
وبالگ های  از  یکی  که  شد  باعث  حمایت  این 
»کفش رسمی سفیدپوستان«  را  بَلنس  نیو  نئونازی 
مشتریان  واکنش  زمان  همان  کند.  معرفی 
بود:  اجتماعی  رسانه   های  به  هجوم  خشمگین 
از  ویدئوهایی  و  تصاویر  به اشتراک گذاشتن 
شده  کشیده  آتش  به  که  بَلِنس  نیو  کتانی   های 
درآورده  توالت   ها  و  آشغال  سطل   های  از  سر  یا 
کرد  صادر  بیانیه   ای  به سرعت  شرکت  این  بودند. 
نفرتی  و  تعصب  »هیچ   گونه  که  داشت  اظهار  و 
بر  داشت  سعی  توأمان  درحالی که  نمی پذیرد«،  را 
این نکته کلیدی هم پافشاری کند که محصوالتش 

هستند. آمریکایی  صرفا 
توییتری  تبلیغ  نایکی  بعد،  ماه  یک  حدود 
نکته  این  بیانگر  به نظر،  که،  کرد  منتشر  جدیدی 
سیاسی«  »نظرات  به اشتراک گذاشتن  که  می   رسید 
منحرف کردن اذهان از دویدن است و کفش   های 
طراحی  که  است  دویدن  برای  مشخصا  نایکی 
از  درخواستی  تبلیغ،  این  که  نیست  مهم  شده   اند. 
حزب  دو  هر  طرف دار  انتخابات  از  خسته  مردم 
رسوایی هایی  از  پیشگیری  برای  تالشی  یا  باشد 
با  نایکی،  غیرسیاسی  موضع  بلنس؛  نیو  همانند 
می   فروشد،  که  پای   پوشی  تاریِخ  درنظر گرفتن 
برای  بوم   هایی  همواره  کتانی   ها  نیست:  باورپذیر 
نقش و نمایش سیاسی بوده   اند، چه برندها این را 

بخواهند و چه نه.
به  اوکلند  نمایشگاه  گردانندۀ  سملهک،  الیزابت 
نیو  و  نایکی  که  چیزی  بود  گفته  خبرنگار  یک 
بَلِنس قادر به فهم آن نیستند این است که »معنای 
فرهنگِی در پس کتانی   ها تبادل نظری است مداومًا 
تولید  را  آن   ها  که  کسانی  میان  تحول،  حال  در 

می   کنند و کسانی که آن   ها را می   پوشند.«
نشان  ساده،  ظاهرا  نمایشگاه  این  که  همان   گونه 
می   دهد، در طول دویست سال گذشته، کتانی   ها بر 
همه   چیز، از هویت ملی، نژاد و طبقه، تا مردانگی 
آن   ها،  ساده،  به بیان  داشته   اند؛  داللت  مجرمیت،  و 
با نیت یا حتی بدون نیت قبلی، آهن رباهایی برای 
معانی سیاسی و اجتماعی   اند، به گونه   ای که آن   ها را 

از دیگر انواع پای   پوش جدا می   کند.
قدمت کفش   های ورزشی ای که توان حرکتی را 
به  دارند  الستیکی  تخت   های  و  می   دهند  افزایش 
قرن نوزدهم بازمی   گردد، زمانی که در اصل برای 
البته از همان آغاز،  بازی تنیس پوشیده می   شدند. 
به  انگلیسی  »کتانی   ها« که در زبان  به اصطالح  این 
به معنای  لغت  در  می شود،  گفته   sneaker آن 
داللت   های  با  و  است  دزدکی  و  آهسته  راه رفتن 
انتخاب  زیرا  بود،  شده  آلوده  بزهکاری  ضمنی 
سارقان  و  زورگیرها  مردم   آزارها،  شناخته   شده 
بدنامی  این  از  میدهد که رهایی  نشان  تاریخ  بود. 
بسیار مشکل است تا آنجا مه حتی  عنوان مقاله   ای 
این   ۱۹۷۹ سال  در  تایمز  نیویورک  در  جنجالی 
بود: »کتانی ُمد روز، برای دوندگان و زورگیرها.«
صنعتی   سازی  تا  کشید  طول   ۱۹۲۰ دهة  تا 
وسیع،  مقیاسی  در  را،  کتانی  کفش   های  بتواند 
ساق   بلنِد  کفِش  این  کند.  خریدن  و  قابل حصول 
فراغِت  اوقات  نماد  زمانی  که  الستیکی،  و  نخی 
طبقة ممتاز در زمین تنیس بود، خود را با ورزش 

تیمی جدید و تساوی   گرای بسکتبال وفق داد.
سال  در  که  کانِورس  الستیکی  کفش  شرکت 
در  بود،  شده  تأسیس  گالش  تولید  برای   ۱۹۰۸
سال ۱۹۱۷ از اولین کفش بسکتبال خود، آل استار، 
بازاریابی،  در  نبوغ   آمیز  حرکتی  در  کرد.  رونمایی 
به  عنوان  بسکتبال  بازیکنان  و  مربیان  از  کانِورس 
سفیران برند خود دعوت کرد. یکی از آن   ها چاک 
تیلور بود، اولین ورزش کاری که نام یک کتانی از 

او گرفته شده است.
اما سیاست نیز به اندازۀ ورزش به ظهور کتانی   ها 
جهانی  جنگ  از  پس  شکننده  صلح  رساند.  یاری 
و  جسمانی  فرهنگ  به  عالقه  افزایش  باعث  اول 
پیوند آن با ملی   گرایی و علم اصالح نژاد در حال 
ظهور شد. کشورها شهروندان را به ورزش ترغیب 
بلکه  به خاطر سالمت جسمی  نه صرفًا  می   کردند، 
در  بعدی.  جنگ  برای  آمادگی  به منظور  همچنین 
به  تبدیل  کتانی  فاشیسم،  اوج  در  که،  نکته  این 

بود  شده  پای   پوش  اشکال  مردمی   ترین  از  یکی 
طعنه   ای هم پنهان است که نشان از واقعیت دارد.

از  یکی  توده   ای  ورزشی  گردهمایی   های 
ژاپن  آلمان،  در  فاشیستی  زندگی  ویژگی   های 
نمایانگر  می   توانستند  کتانی   ها  اما  بود.  ایتالیا  و 
در  اوئِنز  جسی  برتری  باشند.  نیز  مقاومت 
میزبانان   ۱۹۳۶ سال  در  برلین  المپیک  رقابت   های 
نازی این رقابت   ها را بیشتر از این جهت آزرد که 
تمرین  داسلِر  دویدن  مخصوص  کفش   های  با  او 
کرده بود که ساخت آلمان بود. این شرکت بعدها 
سهم  یکی  که  شد  تقسیم  داسلِر  برادر  دو  میان 

خود را پوما و دیگری آدیداس نامید.
دولت  که  زمانی  دوم،  جهانی  جنگ  طول  در 
از  پس  کرد،  جیره   بندی  را  الستیک  متحده  ایالت 
جیره   بندی  این  از  را  کتانی   ها  گسترده،  اعتراضات 
و  کاربردی  خودمانی،  کفِش  این  کرد.  معاف 
از  بیرون  هم  و  بازی  زمین  در  هم  ارزان   قیمت، 
هویت  اجزای  اصلی   ترین  از  یکی  به  بدل  آن، 

بود.  آمریکایی شده 
مدنی  حقوق  جنبش  تاریخ  در  کتانی  کفش   های 
سریال   ،۱۹۶۵ سال  در  شدند.  پاورقی  به  بدل 
تلویزیونی  درام  اولین  می   کنم«  جاسوسی  »من 
بیل  به نام  سیاه   پوست  هنرپیشه   ای  که  بود  هفتگی 
کازبی یکی از نقش   های اصلی آن را ایفا می   کرد. 
بود  خوش    و خرم   CIA مأمور  یک  او  شخصیت 
از  و  بود  شده  پنهان  تنیس  مربی  نقش  زیر  که، 
روی عادت، کتانی   های آدیداس سفیدی می   پوشید 
چشمگیرش  سه   گانة  نوارهای  با  به سادگی  که 
به  روز،  ُمد  کارآگاه  این  بود.  قابل شناسایی 
و  می کرد  اشاره  کتانی   ها  »آب   زیرکاه«  خاستگاه 
درعین حال، خالصه ای از اوضاع و احوال آن روز 

بود.
المپیک  رقابت   های  در  کتانی  کفش   های 
تری  بارز  نقش   ۱۹۶۸ سال  در  مکزیکوسیتی 
داشتند. در این رقابت   ها، دوندۀ سرعت آمریکایی 
هم   تیمی   اش  و  اسمیت،  تامی  طال،  مدال  برندۀ  و 
باالرفتن  هنگام  برنز،  مدال  برندۀ  کارلوس،  جان 
از سکوی اهدای مدال، کفش   های پوما سفیدشان 
با  جوراب،  در  پوشیده  پاهای  با  و  درآوردند  را 
سرهای پایین انداخته و مشت   های افراشته پوشیده 
در دستکش سیاه، به حالت سالم مخصوص جنبش 
نماد  تا  گذاشتند  سکو  بر  قدم   ،Black Power
جنجال  البته  باشند.  آفریقایی   تبار  آمریکاییان  فقر 
پیرو آن آسیبی به موفقیت کتانی های پوما نرساند 

و این کفش   ها هنوز هم تولید می   شوند.
پای   پوش   های  دویدن  شور  زمان،  همان  حوالی 
که  بخشید  ضرورت  را  پیشرفته   ای  ساق   کوتاه 
و  نخی  بسکتبال  ساق   بلندهای  به  کمی  شباهت 
آخرین  کفش   های  این  اما  داشتند.  آشنا  الستیکی 
بیانیه   های  آن   ها  نبودند:  دویدن  برای  تنها  مدل 

رنگی و حسرت   آور صنعت ُمد بودند.
در سال ۱۹۷۷ مجلة ُوگ اعالم کرد »کتانی   های 
دوندگان واقعی« بدل به نمادهای ثروت و موقعیت 
فارا  چون  مشهوری  غیرورزش کاران  و  شده   اند 
فاِست و میک َجِگر آن   ها را به پا می   کنند. به دلیل 
همچنین  و  فعالیت   ها  برای  سفارشی  ساخت   های 
جفت  یک  به جای  مردم  مختلف،  جنسیت   های 
کتانی به یک جاکفشی پر از آن   ها نیاز پیدا کردند. 
را  زنان  آزادی  جنبش  کتانی،  سازندۀ  شرکت   های 
و  کشیده  آغوش  در  تبلیغاتی  حربه   ای  همچون 
و  بدن  مخصوص  که  کردند  تبلیغ  را  کفش   هایی 

سبک زندگی زنانه طراحی شده بودند.
و  نیویورکی  بسکتبالیست   های   ۱۹۷۰ دهة  در 
را  کتانی   ها  از  موجود  درک  هیپ هاپ،  جماعت 
به نحوی تغییر دادند که دیگر نه امکانات ورزشی 
بلکه ابزارهایی برای بیان اجتماعی بودند. پیشروان 
رنگین   پوستی  کودکان  عمدتًا...  کتانی  فرهنگ 
بزرگ  اقتصادی،  رکود  از  دوره ای  در  که  بودند 

بودند.«  شده 
 ۱۹۶۰ دهة  از  که  بی   آالیش،  پارچه   ای  کتانی 
طراحی   های  به  ورزش  جهان  در  را  خود  جای 
ارگونومیک و مواد آینده   نگرانه داده بود، به عنوان 
چند  طی  یافت.  جدیدی  زندگی  روزمره،  کفش 
همان قدر  پارچه   ای  کتانی   های  پس ازآن،  دهه 
طغیان  معرف  که  بودند  ورزش کاران  معرف 
موسیقی  نوازندگان  بایت،  نسل  جوانان  جوانی. 
برگزیدند،  را  آن   ها  اسکیت   بوردبازها  و  راک 
حال  با  یا  و  راحت  که  دلیل  این  به  ضرورتًا  نه 
بوند.  اصیل  و  معمولی  ارزان،  چون  بلکه  بودند، 
کانِورس، کدز و ونس اعتبار خیابانی خود را نه از 
از رامونز و کرت کوبین  بلکه  ستاره   های ورزشی 

گرفتند.
در سال ۲۰۰۸ کانِورس خشم طرف داران نیروانا 
مخصوص  نسخه  عرضه  با  آن هم  برانگیخت،  را 
از خاطرات خواننده  بی   سلیقگی  با  که  ساق   بلندی 
تنها  سابقا  که  آل استار،  و  بود  شده  پوشیده  فقید 
در رنگ   های سیاه و سفید موجود بود، ناگهان در 

رنگین   کمانی از رنگ   های مِد روز ظاهر شد.

حمایتی  قراردادی   ۱۹۸۴ فوریة  ماه  در  نایکی   
امضا  به  جردن،  مایکل  تازه   کار،  بسکتبالیست  با 
قرارداد  این  امضای  که  گفت  می   توان  رساند. 

لحظة تولد فرهنگ مدرن کتانی است.
مایکل جردن در بازی   های ان .  بی.   اِی، در تناقض 
ایرجوردنز  مخصوصش  کتانی  لیگ،  قوانین  با 
جریمة  میل  کمال  با  نایکی  می   پوشید.  را 
و  می   پرداخت  را  بازی  هر  به ازای  پنج هزاردالری 
که  ادعا  این  با  می   کرد  پخش  تبلیغاتی  هم زمان 
»ان.   بی.   اِی نمی   تواند مانع شما برای پوشیدن این   ها 
شود.« این چنین بود که، وقتی اولین ایرجوردنزها 
علی   رغم  رسیدند،  فروشگاه   ها  به   ۱۹۸۵ سال  در 
متمایِز  حال وهوای  ۶۵دالری،  قیمت  برچسب 
همه  اما  داشتند.  خود  با  را  سیستم  علیه  اعتراض 
درحالی   که  باشند.  مایکل  مثل  نمی   خواستند  هم 
جردن از شراکتش با نایکی ثروتمند شده بود، به 
سکوت در برابر مسائل سیاسِی مرتبط با جمعیت 
پاسخ  در  گویا  شد.  متهم  آفریقایی   تبار  آمریکاییان 
گفته بود: »جمهوری   خواه   ها هم کتانی می   پوشند.«
سوی  دو  هر  در  کتانی  روزافزون  محبوبیت 
و  فرهنگی  جنگی  برای  را  زمینه  سیاسی  مرز 
مجرمیت  با  کفش   ها  این  ارتباط  سر  بر  تمام   عیار 
یکی  دی.   ام.   سی،  ران  گروه  کرد.  مهیا  آن  عدم  یا 
در  کتانی،  کفش   های  هیپ هاِپ  مدافعاِن  انبوه  از 
تصویر  برابر  در  و   )۱۹۸۶( من«  »آدیداس  آهنگ 
از  ُمجرم«  »کفش   های  به عنوان  کتانی  تبهکارانة 

آدیداس سوپراستارزِ بدون بندش دفاع کرد.
که  نایکی،  تمام سفید  واِن  فورس  ایر  کتانی  اما 
بازار  روانة  من«  »آدیداس  عرضة  سال  همان  در 
شد، می   توانست الیق نام »کفش   های ُمجرم« باشد. 
ایر  با  بیرون رفتن  برای  پول  کافی  مقدار  داشتن 
ساییده نشده،  و  نو  یعنی  »تازه«  وان   های  فورس 
در میان موادفروشان خیابانی، به نشان غرور بدل 

شد. 
اجتماعی  پرستیژ  و  کتانی   ها  قیمت  افزایش 
شد.  کتانی دزدی  از  موجی  شکل گیری  به  منجر 
ویدئوهای   ۱۹۹۰ سال  در  معترض،  رسانه   های 
را  لی  اسپایک  به کارگردانِی  نایکی،  تبلیغاتی 
مقصر  کتانی«  به خاطر  »قتل  چندین  به خاطر 

دانستند. 
قابلیت   های  و  سفارشی    سازی  رشد  اما 
 eBay سایت  آن  محرک  موتور  که  کلکسیونی، 
شد.  کتانی   ها  هزینة  بیشترشدن  باعث  بود، 
پرادا  همچون  ُمد،  ممتاز  طراحان  و  هنرمندان 
یا  خود  طرح   های  عرضة  به  شروع  گوچی،  و 
محدود  تیراژ  در  ورزشی  برندهای  با  همکاری 
از  کتانی   ها  مختص خواص،  بازار  این  در  کردند. 
وسایلی  به  شدند  تبدیل  نمادین  مصرفی  ابژه   های 
اجتماعی.  تک   منظورۀ  تفاسیر  حامل  و  اختصاصی 
هنرمندی   ،۲۰۰۵ سال  در  مشهور  مورد  یک  در 
را  برینکو  ورزشی  کفش   های  ورتین  به نام جودی 
و  مرز مکزیک  از  غیرقانونی  عبورِ  به  برای کمک 
مجانی  را  برینکوها  این  او  کرد.  طراحی  آمریکا 
بین مهاجران توزیع می   کرد و هم   زمان، در بوتیکی 
در سن دیگو، هر جفت آن را به قیمت ۲۱۵ دالر 
»اوباما  بعد،  سال  چند  می   فروخت.  کتانی   بازها  به 
فورس وان«، با طراحی هنرمندی به نام جیم لسر، 
تصویر  که  بود  ای   .اف  . وان  از  سفارشی  ساختی 
نیم   رخ اوباما را حک شده بر تخت هر لنگة خود 

داشت. 
درحالی که طراحان این کفش   ها آن   ها را همچون 
قیمتی   تر  کتانی   های  این  می   بینند،  کنش   گرا  آثاری 
برای صاحبانشان به احتمال زیاد کاالهایی به منظورِ 
به دست آمدۀ  به سختی  سرمایه   گذاری   اند:میوه   های 
شبانة  صفوف  و  قرعه   کشی   ها  انتظار،  لیست   های 

تخصصی. فروشگاه   های  بیرون 
تا چند سال دیگر باز هم نگاه ما به این پاپوش 
۲۰۰ ساله تغییر خواهد کرد و این بار در صفوف 
برای  ابزاری  به  را  آن  تازه  اجتماعی  کارکرد  یک 
چرا  بدانیم  آنکه  بی  می کنیم،  تبدیل  همگرایی 
نتوانستند  هرگز  چرمی  تمام  دار  پاشنه  کفش های 
به  مجلل  انسان های  ما  دنیای  در  را  کارکرد  این 

دست آورد؟
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شما  هم می توانید رویدادهای محلی خود را با 
هموطنانتان درمیان بگذارید

نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

آنچه دلش گفت بگو گفته است

آن سیب و آن مسیر که سراسیمه پیمودیم

زندگی حکمت اوست
زندگی دفتری از حادثه هاست

چند برگی را تو ورق خواهی زد مابقی را قسمت.
***

شعر  چقدر  که  شد  یادآور  باز  سهراب   زادروز 
افقهاي  به  را  خواننده  و  است  الوان  سپهري  سهراب 

تازه مي کشاند.
آثار وي پُر است از صور خیال و تعبیرات بدیع، که با 
وجود زیبایي ظاهري و تصویرهاي بدیع و رنگارنگ، 
در مجموع از جریان هاي زمان به دور است. در اشعار او 
نقد و پیام اجتماعي کم رنگ است، و در آن پراکندگي 
و ناهماهنگي تصاویر به چشم مي خورد. از همه بارزتر؛ 
بعدي وسیع  در  و  کلي  به طور  اشعارش  در  سهراب 

نگران انسان و سرنوشت اوست. 
آنها  از  و  مي شد  باریک  اشیاء  همه  در  وي  تخیل 
تصاویري زنده و حساس مي ساخت، بدین علت است 
که اندیشه ها و تجربه هاي فکري و عاطفي او به حالتي 

دلپذیر درآمده است.
سهراب سپهري داراي سبک ویژه اي است که مي توان 
او را بنیانگذار این شیوه دانست. در واقع مي توان گفت 
سال  در  نو  شعر  عرصه  در  اتفاق  توجه ترین  قابل 
۱۳۳۲، چرخش سهراب سپهري از زبان نیمایي به زبان 
از آن جهت  اتفاق  این  اهمیت  ایراني است.  هوشنگ 
بودند،  فراوان  نیما  از  متأثرین  سال ها،  آن  در  که  بود 
ولي کسي به زبان هوشنگ ایراني و زیبایي شناسي او 

وقوف نداشت.
مضامین  و  شاعرانه  تصویرهاي  داراي  سپهري  شعر 
سهراب  است.  غنائي  و  فلسفي  و  عرفاني  مفاهیم  و 
خویش  هنر  و  شعر  دنیاي  در  غوطه ور  بود،  شاعري 
که به همه چیز رنگ شعر مي داد. همه اشیاء براي او 
معنویت داشتند، در ژرفاي هر چیز مادي فرو مي رفت 
و به آن حیات معنوي مي بخشد. گویي براي او تمام 

ذرات عالم داراي روح و عاطفه و احساس بودند.
در کل، سهراب سپهري در شعر با زبان ساده، انسان ها 

را به نگریستن دقیق در طبیعت و نزدیک شدن و یکي 
شدن با آن دعوت مي کند. او محیط خود و عصري را 
که در آن مي زیست نمي پسندید و در جستجوي عالمي 

واالتر و برتر بود.
تاریخ  آثارش  که  است  هنرمندی  سپهری  سهراب   
مصرف ندارد و شعر و نقاشي به جا مانده از او متاثر 
از هنر خالص شرق و عرفان ایراني و کمي دانش او از 

عرفان خاور دور است .
نقاشی های  ناپذیر  و جدایی  اساسی  عنصر  طبیعت   
در  چه  و  اشعارش  در  چه  است؛  سپهری  سهراب 
نقاشی هایش با طبیعت عجین است. او منهای طبیعت 

تقریبا غیرممکن و غیرقابل تصور است.
هنر  در  خود  نوع  در  سپهری  سهراب  نقاشی های 
و  مختص  فقط  که  اشعار وی  مانند  ایرانی،  نقاشی  و 
منحصر به خود وی هستند، بی نظیر و بی همتا است. 
دنیای  که  است  تصویری  سهراب  شعر  جزء  به  جز 
خاص خودش را ارایه می دهد. نقاشی های سپهری نیز 

همان دنیا خاص را ترسیم می کنند.
سپهری شاعر و هنرمندی بود که هیچ گاه تحت تأثیر 
جریانات سیاسی زمان خودش قرار نگرفت. او عالوه بر 
شاعر و هنرمند بودن یک عارف کامل و تمام عیار بود. 
کامال در کارش غرق می شد و به اتفاقات و حوادث 
اطرافش بی توجه بود. خدا و طبیعت خدا برایش مهم 
بودند نه شعارهای سیاسی و آنچه که جریان سیاسی 
حاکم بر ایران آن زمان مطرح می کردند. نه عضو حزب 
و گروه سیاسی بود و نه برای خوش آمد طبقه حاکم آن 

زمان کاری و یا حرکتی انجام داد. 
 غالمرضا کافي رفیق سالهاي شباب سهراب درباره او 
چنین مي گوید:»سپهري شاعر لحظه هاي پرنیاني است.

در تعریفي از شعر گفته شده است »شعر، نقاشي کلمات 
است« و این تعبیر و تعریف عجیب مترادف نام سهراب 

سپهري است و انگار با سهراب مراعات النظیر دارد«.
کافي مي افزاید : »سهراب سپهري، گلي است در شوره 
زار و پرنیاني در خارزار یعني در روزگار سیاست زدایي 

و سیاسي سرایي که زبان سخت و ثقیل است و لحن 
تپنده و خشمگین. او مخملین و پرنیاني مي اندیشد ، در 

حالي که از احوال پیرامون خود هم غافل نیست«.
من اما مي گویم سهراب خاتم العرفا نبود ولي اکمل 
العرفا بود. او بارقه  هاي ادراک شرق را در ضمیر آینه 
کهنسال  کنعان  به  را  ایراني  عرفان  یوسف  و  مي ریزد 
ادبیات پارس برمي گرداند. سهراب عطش هزاران ساله 
صوفیان از جامي و عطار تا ابوخیر و خرقاني را با یک 
شربت سکنجبین در حوضچه منزل کاشان مي آمیزد و 
آبستره  انتزاع و  از  را هم  او عرفان  مدهوش مي شود. 
خارج مي کند و عیني و ملموس مثل نقاشي هایش ساده 

نگاري مي کند، 
آري کافي معتقد است: سهراب »عاریت کس نپذیرفته 
// آن چه دلش گفت بگو، گفته است«. یعني در  است 
شعر او به جاي آن که پروانه با شمع جمع شود، با برنامه  
دفع آفات مراعات آورده شده است. وقتي مي گوییم فالن 
به شیوه  خراساني سروده است، به نوعي دست افزارهایي 
براي او آماده کرده ایم و ذهن مان را براي شنیدن چیزهاي 

عقليـ  که اتفاق هم مي افتدـ  آماده ساخته ایم.«
در واقع در زبان ویژه  سهراب که خاص خود اوست، 
همیشه منتظر حادثه اي غیرقابل پیش بیني هستیم و این 
حادثه گاهي حادثه  عشق است که بهترین چیز است و 

نگاه را تر مي سازد.
***

بعد التحریر:
عباس حجت پناه یار و همراه روزهاي سبز سهراب 
سپهري، مجموعه اي از عکس هاي دیده نشده و نابي از 
سهراب را که خود عکسبرداري و حفاظت کرده است 
در یک کتاب فاخر و در خور توجه جمع آوري کرده 
عموم  تماشاي  معرض  به  نمایشگاهي  در  و همچنین 

خواهد گذاشت. 
یکشنبه سي ام اپریل در یک بعد از ظهر بهاري ، نرم 
اردیبهشت  زاده  تنهایِي  نازک ترین  دیدار  به  آهسته  و 

برویم.

شاید آغاز زندگی همان گاز زدن حوا به یک سیب در باغ 
عدن باشد و شاید پیدایش زمین را به توان به یک انفجار 

بزرگ نسبت داد، آنچنان که اهالی علم فیزیک می گویند.
اما چه فرقی می کند چه آن انفجار مهیب که هستی را 
ساخته است و چه آن چیدن و بوییدن و خوردن یک سیب! 
زندگی مسیری مشخص دارد که پیمودنش اگر چه مسبب 
به دالیلی است، ملتزم به دالیلی دیگر هم هست. اما در میان 

این هر دو، کدام باور کم ارزشتر از خود زندگی؟!
***

سال هاست می اندیشم که باور ما از قصه زندگی دو خط 
و نصفی تصنیف عاشقانه است با کوله باری از خاطرات و 
دست کم ره توشه ای از شادی ها و غصه ها که هر کدام شان 
حاصل تالشی و عبور از کوچه ای از کوچه های زندگی 
است. برخی از این کوچه ها بن بست بوده اند و برخی به 
خیابان ها و کوچه های دیگر راه یافته اند. شاید روزی که 
در باغ عدن حوا دست در میوه درخت ممنوعه می برد 
نمی دانست در یکی از همین کوچه ها قدم می زند کوچه ای 
یک طرفه که به خیابانی ممنوع می مانست، خیابانی که یک 
سمتش باغ بهشت و این طرف... آری طرف، همه آزادی و 
زیبایی هستی در ظرفی از باور و عشق که در آن نه چیدن 

میوه ای ممنوع بوده و نه عاشق شدن.
***

اما گویی این روزها که عمری به قدمت تاریخ دارند، هنوز 
هم عاشق شدن ممنوع است و دل دادگی جرم محسوب 
می شود. هنوز هم سیب هایی هست که چیدنشان حرمانی 
بزرگ به ارمغان می آورد و هنوز هم هستند فرشتگان بی کار 

و کینه توزی که لختی ساده دلی آدم و حوای امروز را به 
خداوندگاران عصر استیالی عقیده ها و عقده ها گزارش 
کنند و تن زخمی این عاشقان ازلی را باز به تازیانه جدایی 

و غربت مجروح نمایند.
چه سرنوشت عجیبی است داستان ما و سیب زندگی، 
که به قول قدیمی ها وقتی باالیش می اندازی هزار چرخ 

می خورد تا به زمین برسد...
بود که سیبی چید و  حوا در سایه سار همین درخت 

زندگی زمینی آغاز شد.
نیوتون وقتی در سایه سار همین درخت استراحت می کرد 

سیبی در کنارش به زمین افتاد و او جاذبه را کشف کرد.
همین  سایه  در  تاریخی سویسی ها  قهرمان  تل  ویلیام 
پسر خردسالش  بر سر  را  تا سیبی  مجبور شد  درخت 
بگیرد. قصه ای که  نشانه  تیرکمان خود آن را  با  بگذارد 
بسیاری معتقدند که پایه های حماسی انقالب فرانسه را 

طرح انداخت.
در سایه سار همین درخت بود که مرحوم حمید مصدق 
شعر معروف »سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک...« 
را سرود و فقر و بی کسی تاریخی ایرانیان را در عشق و 

احساس فریاد کشید.
و همین سیب دندان زده که طوفان فقر شرقی را به شانه 
می کشید، این سوی دنیا در امریکا شد محبوب ترین لگوی 
الکترونیکی و استیو جابز را با »اپل« به شهرت جهانی رساند.
اما فقط این آدم های مشهور نیستند که سیبی زندگی شان 
هم  شما  و  من  زندگی  سیب  است.  کرده  متحول  را 
مد ت هاست باال انداخته شده است و هزار چرخ خواهد 
خورد تا به پایین برسد. گروهی نام این چرخ ها را سرنوشت 
می گذارند و معتقدند که از روز ازل به پای آدم نوشته شده 
است و گروهی حکمت پرودگار را در آن دخیل می کنند و 
همه اتفاق ها را به پای خواست او می گذارند. گروهی دیگر 
چرخش سیب را بی ربط با چرخ ایام، به پای حساب و 
کتاب خودشان در زندگی می گذارند. و برخی هم دست به 
دامن شانس و اقبال می شوند تا چرخش سیب زندگی شان 

بر وفق مراد باشد.
اما چه حکمت، چه قسمت و چه حساب و کتاب، هرچه 
که هست، این قصه تاریخی به فصل عاشقی که می رسد، 
بلندی شاخساری که سیب عشق بر آن است کاله از سر 

هر کسی فرو می اندازد که گویی »دست ما کوتاه و خرما بر 
نخیل« و چه بسیار چرخ ها که سیب ساده حوا در دامن گنبد 
گردون بر سرنوشت ما روا می کند تا قایق کوچک وجود ما 
را به ساحل آرامش برساند. ساحلی که در همه زندگی به 
دنبال رسیدن به آن هستیم. اما به راستی زندگی چیست؟! 
گوهری که در ساحل آرامش پیدا خواهد شد؟! یا بازی 
گرگم به هوای من و شما و چرخ گردون و درختان سیب 
در کوچه ها و خیابان هایی که مسیر گذر ما را برای رسیدن 

به ساحل آرامش شکل می دهند؟!
من اعتقاد دارم زندگی همین مسیر گذر است. همین مسیر 
عاشق شدن در سایه سار درختان سیب، همین غصه ها و 
قصه ها، همین خاطرات ریز و درشت و داستان قهرمانی 

اسطوره ها و افسانه ها.
 زندگی مسیر من و توست، نه مقصد من و تو.

 بیا دست هم را بگیریم و بی توجه به حوا و نیوتون، تل 
و.... سیب خود را در زندگی پیدا کنیم. چه دندان زده و 

چه دندان نزده.

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41293&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=32714
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
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یادداشت های وارده:            

مجید محمدی - جامعه شناس:

مجله جدول ایرانشهر هر ماه منتشر می شود. این محصول شرکت کتاب مجموعه ای از 
جدول های  گوناگون است که برای عالقمندان به جدول و سرگرمی  مهیا و منتشر می شود.

حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- مزاح - انگور خشک - واحد پول سورینام
۲- جوهر انسان - از قلل ایران - غذایي فرنگي

۳- شهر زیره - کالنتر - مخفف گواه
۴- مظهر الغري - زندان عرب - جاي بي هوا - آئینه

5- الغر - پرده - پلنگ - چهره و صورت
6- اهلي - بعید - واحد سرعت هواپیما

7- داغ انگلیسي - اثر ژول ورن
8- نخ تابیده - شهر رازي - واحد سطح - از حروف الفبا

9- از جزایر بزرگ جهان - ظرف پلو
10- تیره - رفیق - فام

11- بله انگلیسي - سنگ نوشته - پشیماني - نسیم دریا
1۲- نوعي چاشني - پدر شدن - شکاف - نفس

1۳- خبر گزاري روسیه - گذران زندگي - شهر گدایان
1۴- ترکیب سیمان با پنبه نسوز - تله - عدد حمام

15- ماحصل - سمبل - زبان مردم ترکیه
عمودي :

1- شکاک - دستیار ومعاون
انتقال   - فارسي  تصدیق   - به حساب  پول  ریختن   -۲

بیماري
۳- شاد - هنرپیشه - کاخي در مدائن عراق

۴- زندانیان - نسل - دندانه سوهان

5- جاي خلوت - فلز سرخ - عصب - پول خرد هند
6- شهر جشنواره - دور دهان - مقابل زوج - طرفدار

7- بز نر - رفته رفته - متکبر
8- ویران شده - خباز

9- میوه تابستاني - سوغات و ارمغان - باالپوش بلند
10- سهل - غم و غصه - باب روز - نام آذري

11- زردک - گذر گاه - زمین ترکي - درس کشیدني
1۲- حرف انتخاب - جمع مرهم - عقیم

1۳- ترمز کشتي - انحنا - دانه کش بي آزار
1۴- جدار - بیسواد - درک کردن

15- آذوغه سفر - زن کولي

شش نامزد شش دروغ شش شعار
پیش و پس از آغاز زمان رسمی تبلیغات رسمی انتخابات 
شورای  گانه ی  شش  نامزدهای   ۹۶ جمهوری  ریاست 
نگهبان شعار ها و وعده ها و سیاست های خود را مطرح 
ساخته اند. مهم ترین کاری که باید برای اطالع رسانی به 
کسانی که می خواهند در این انتخابات شرکت کنند انجام 
داد برابرگذاری کارنامه ی آنها با شعارها و وعده هایشان 

است.
در  مطلق  مشارکت  مدافع  نه  مطلب  این  نویسنده ی 
انتخابات در جمهوری اسالمی و نه مدافع تحریم مطلق 
است بلکه مدافع عمل سیاسی آگاهانه )با آگاهی به هزینه ها 
و منافع و شناخت شرایط و نامزدها( و معنادار )بر اساس 
تشخیص میان سیاست های متفاوت نامزدها، تنوع نامزدها 
و رای دادن در منطقه ای که احتمال تقلب در آن پایین باشد( 

است.
نمایش ها و سیرک های سیاسی جمهوری  در  شرکت 
اسالمی یک انتخاب شخصی است و تشخیص منافع و 
مضار و معانی و نتایج آن بر دوش تک تک شهروندان. و 

اما شناخت نامزدها، وعده ها و کارنامه هایشان:

مصطفی میرسلیم: راستی و درستی
میرسلیم قهرمان سانسور کتاب در ایران است. در دوران 
غیر  و  منتقدان  و  اندیشان  دگر  برای  مجاری  تمام  وی 
خودی ها در عرصه ی نویسندگی بسته شد. کتب بسیاری 
از نویسندگان در دوران وی در اداره ی کتاب بایگانی شده 
بود. تاریک ترین دوران سانسور در جمهور اسالمی دوران 
میر سلیم است. این میزان تاریکی را باید با سیاهی سانسور 
کتاب در دوره های معادیخواه، الریجانی، خاتمی، صفار، 
حسینی، جنتی و صالحی مقایسه کرد تا مفهوم شعار »راستی 
و درستی« را از نگاه میر سلیم دریافت. عالقه ی وافر علی 
خامنه ای به میر سلیم در چهار دهه ی گذشته ناشی از همین 
»راستی و درستی« میر سلیم در حذف صداهای منتقد و 

تمامیت خواهی فرهنگی است.
میرسلیم در حالی شعار »درستی« می دهد که در دوران 
اما  می آورد  خانه  از  را  چایی اش  قند  ارشادش  وزارت 
اتوبوس های وزارت ارشاد کارکنان این وزارتخانه را برای با 
شکوه برگزار کردن مراسم ختم پدرش به مسجد می بردند.

ابراهیم رئیسی: کار و کرامت
رتبه ترین  عالی  در  رئیسی  ابراهیم  حضور  دهه  چهار 
مقامات دستگاه قضایی و نهادهای ذیل دستگاه رهبری تنها 
چیزی را که گواهی نمی کنند کار و کرامت است. دستگاه 
رهبری سازمان توزیع رانت و امتیازات میان روحانیون است 
تا اعضای این نهاد به مشروعیت دینی وی تنها بر اساس 
پاداش ها گواهی دهند. از سوی دیگر یکی از بزرگ ترین 
غائبان در دستگاه قضایی جمهوری اسالمی کرامت انسانی 

است.
مهم ترین کارکرد دستگاه قضایی از لحظه ای که شهروندان 

ایرانی با آن طرف می شوند نقض کرامت انسانی آنهاست، 
از درخواست رشوه توسط بازپرس ها تا قضات تا کتک 
خوردن از بازجوها، از محرومیت از رفتن به دستشویی 
در زندان تا تحقیر به خاطر گرفتن چند ساعت مرخصی، 
از تحقیر زنان در دادگاه با پوشاندن چادرهای شبیه به پرده 
تا جادادن دهها نفر در یک سلول ۴ در ۶. نقش رئیسی 
در کشتار سال ۶۷ در مقابل تحقیر هر روزه ی صدها هزار 

انسان قطره ای در مقابل دریاست.
رئیسی و نزدیکان و همراهانش در چهار دهه  گذشته 
در دریایی از تبعیض و امتیاز غرقه بوده اند. همسر ابراهیم 
رئیسی، جمیله  علم الهدی )دختر امام جمعه مشهد(، مدرک 
متون  تنظیم  با  تربیت مدرس  دانشگاه  از  را  »دکترایش« 
تبلیغاتی ایدئولوزی اسالمگرایی گرفته و مسقیما در دانشگاه 

ملی استخدام شده است. 

محمد باقر قالیباف: به عمل کار برآید
گر قرار است از عمل کار برآید البد از اعمال قابل توجه 
محمد باقر قالیباف در دوران شهرداری یک کرسی ریاست 
جمهوری برای وی ساخته خواهد شد: واگذاری هزاران 
و  حکومت  نزدیکان  به  شهردای  امالک  تومان  میلیارد 
شهردار و استخدام حدود چهار هزار مداح در سازمان مترو 
با ماهانه حدود ۹ تا ۱۱ میلیون تومان. وعده های وی البته از 
دیگر نامزدها شجاعانه تر و غیر واقع بینانه تر است. او وعده 
می دهد که می خواهد »در یک دوره ۴ ساله درآمد کشور را 
به ۵/۲ برابر برساند و ۵ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند.« 
او همچنین وعده داده که به بیکاران ماهانه ۲۵۰ هزار تومان 

می دهد تا کار پیدا کنند.

اسحاق جهانگیری: ستاد ندارم؛ معلوم نیست
اسحاق جهانگیری کارنامه ای ندارد بجز آن که »پسری 
خوب« برای مشاور رهبر )میرسلیم( بوده است. تایید وی 
توسط شورای نگهبان دلیل دیگری است بر این پسر خوب 
بودن. او تنها آمده برای آن که روحانی تنها نباشد و در 

نهایت نیز به نفع وی کنار خواهد رفت. وی نه شعاری برای 
انتخابات دارد و نه ستادی و نه برنامه ای. بنا بر این شعار وی 

حمایت از روحانی خواهد بود.

مصطفی هاشمی طبا: حفظ دولت؛ کنار نمی روم
او هم آمده تا دولت روحانی چهار سال دیگر بماند و هم 
نمی خواهد به نفع کسی کنار برود )البد تناقض گویی هم 
مشکلی ندارد(. اما تایید صالحیت شد تا اگر یکباره تصمیم 
گرفت خودی بنمایاند از رای روحانی بکاهد. خامنه ای و 

نزدیکانش رئیس دولتی با رای کمتر را ترجیح می دهند. 

حسن روحانی: تدبیر و امید ۲
و  نکرده  مطرح  تازه ای  شعار  دوم  دور  برای  روحانی 
برنامه ی متفاوتی نیز ارائه نکرده است. فراتر از این دولت 
حسن روحانی بسیار غیرشفاف عمل کرده و همکارانش 
از جمله محمد جواد ظریف در موارد متعددی دروغ گفته 
است از جمله )مثال در مورد نمایشگاه هولوکاست، زندانی 
عقیدتی( هنوز روشن نیست حدود ۱۵۰ میلیارد دالری که 
اوباما از آن سخن می گفت و پس از برجام به جمهوری 

اسالمی داده شد چگونه خرج شده است.
در دوران حسن روحانی تعداد اعدامی های جمهوری 
رسید،  سال  در  تن   ۱۰۰۰ حدود  رقم  به  اسالمی 
)در صندوق  یافت  ادامه  میلیاردی  هزاران  اختالس های 
فرهنگیان(، و هزینه های جاری دولت سه برابر شد. دوره  
چهار ساله  دولت روحانی دوران حکومت ملوک الطوایفی 
بودن  امنیتی  تداوم  مانده،  زمین  بر  وعده های  فرهنگی، 
فضای دانشگاه ها و بازداشت روزنامه نگاران، هزینه کردن 
میلیاردها دالر در جنگ داخلی سوریه و یمن و دو برابر 
شدن نقدینگی بود. آمارهای اشتغال، تورم و رشد اقتصادی 
۱۱ درصدی آن نیز نه تنها برای کارشناسان بلکه حتی برای 
رهبر جمهوری اسالمی و مشاورانش که خود سردسته 
دروغ گویان هستند،  قابل اعتماد نبوده اند. میرسلیم این 

آمارها را دروغین نامیده است.

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=29839&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
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در دنیای دانش و هنر:

راهبه هایی که به جای عبادت، ماری جوانا پرورش می دهند

در نزدیکی شهر مرسد در ایالت کالیفرنیا، ایالتی که بیش 
از نیمی از محصول کشاورزی مورد نیاز آمریکا را تأمین 
می کند، چند راهبه سرشان به کاشتن و پرورش گیاهی 

ویژه گرم است: گیاه کانابیس یا ماری جوانا.

راهبه های  یادآور  که  ظاهرشان  رغم  به  راهبه ها  این 
کلیسای  پیرو  هیچ وجه  به  است،  کاتولیک  صومعه های 
کاتولیک نیستند بلکه برعکس به گفته خواهر کیت، کسی 
که در سال ۲۰۱۴ این صومعه را تأسیس کرد: »ما ضد دین 
هستیم، ما نماینده دین نیستیم بلکه خودمان را احیاکنندگان 
»بیگوئین« )سبکی از موسیقی( می دانیم و به دنبال مناسک 

دوران پیش از مسیحیت هستیم.«

خواهر کیت در سال ۲۰۱۱ در تظاهرات اعتراض آمیز 
علیه وال استریت )جنبش وال استریت را اشغال کنید( 
شرکت کرد. در جریان آن اعتراض ها او لباس راهبه های 
میان  را  او  هم  همین  که  بود  کرده  تن  به  را  کاتولیک 
تظاهرکنندگان به شهرت رساند. از آن زمان به بعد خواهر 

کیت در همان لباس ماند.
مرهمی  کشیدن  در حال  به دست  مالقه  فریا  خواهر 
است که از یک ماده شیمیایی در شاهدانه صنعتی به اسم 

کانابیدیول درست شده است. کانابیدیول که با نام مخفف 
CBD شناخته می شود، خواص ضد درد، ضد التهاب و 
ضد اضطراب دارد. به گفته این راهبه ها شاهدانه صنعتی 
)کنف( سطح پایینی از تتراهیدروکانابینول )THC( دارد 

که ماده محرک عصبی اصلی در گیاه شاه دانه است.

این راهبه ها کرم ها و پمادهایی با استفاده از ماری جوانا 
می سازند که به گفته خودشان قادر است هر بیماری را 
بهبود ببخشد. خواهر کیت می گوید که این گروه سال 
گذشته تقریبا ۷۵۰ هزار دالر درآمد داشته اند که بیشترین 
میزان درآمدشان از ژانویه سال ۲۰۱۶ بوده است؛ زمانی که 

برای نخستین بار شروع به فروش محصوالتشان کردند.

تا کنون شماری از ایالت های آمریکا برخی گونه های 

ماری جوانا را برای مصارف پزشکی یا تفریحی قانونی 
کرده اند، اما این داروی مخدر در سطح فدرال در آمریکا 
همچنان غیرقانونی است. ایالت کالیفرنیا در نوامبر ۲۰۱۶ 
مصرف تفریحی ماری جوانا را قانونی اعالم کرد. به گفته 
خواهر کیت آنها تا به حال چندین تماس تلفنی تهدیدآمیز 
دریافت کرده اند اما »در مجموع کاتولیک ها آنچه که ما 

انجام می دهیم را درک می کنند.«

دولت دونالد ترامپ و جف سشنز، دادستان کل ایاالت 
متحده که از منتقدان قدیمی قانونی کردن ماری جوانا به 
شمار می رود، نسبت به صنعت در حال توسعه پرورش 
این  اما  کرده اند.  نگرانی  ابراز  کشور  در  ماری جوانا 
راهبه های به اصطالح »علف پرور« می گویند که مخالفت 
دولت جدید آنها را در راهی که دنبال می کنند، مصمم تر از 

گذشته کرده است.

خواهر کیت می گوید: »کاری که ترامپ برای ما کرده، این 
بوده که ما را تحریک کرده تا کسب و کارمان را در یک 
کشور دیگر به راه اندازیم. واکنش ما به ترامپ، کاناداست.« 
به  اینترنت  از طریق  این راهبه ها حاال محصوالتشان را 
مشتریان شان در کانادا می فروشند و امیدوارند تا دو ماه 

دیگر تیم تجاری شان را در کانادا به راه بیاندازند.

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10358&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=20557&Status=2
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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 28 آپریل 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

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40748
http://www.08tickets.com/tickets/aref-concert-47088#buy
http://www.08tickets.com/tickets/sounds-of-reunion-by-daneshvar-family-ensemble-49355#buy
http://www.08tickets.com/tickets/shahkar-bineshpajooh-44978#buy
http://www.08tickets.com/tickets/siamak-shajarian-concert-54609#buy
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=311c704f-d335-498f-8de7-6b9d473c4f93
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=98e7d0a7-761a-4bc7-9236-8c004cdf6005
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=6d590ca3-fac0-44a1-978e-e7a57c1345fe
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=17f20033-af88-4ec3-a13f-3d6f93bed9f6
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=30675449-aaa8-421d-bc57-6dd88e132c46
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=c26ee56e-427f-4bda-bc74-697cec5f2d99
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=3465fdc8-60cd-4fc1-8605-e7b9eb32005b
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=07a690b8-3ea4-4186-8c3b-8add7b6f1cc6
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=dc06158b-dd0a-4c28-a540-68728cfaf2a0
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=ff7c87f3-6604-4ef9-a1d7-c2788d70e579
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

آمریکا  خارجه  امور  وزارت  در  نوروززاده  سحر  سمت 
تغییر کرد. بنا بر گزارش رسانه های آمریکایی، وی که نقشی 
مهم در تیم مذاکره کننده با ایران در مذاکرات هسته ای ایفا 
کرده بود اخیرا متهم به عدم وفاداری به سیاست های دولت 

جدید آمریکا شده بود.
نوروززاده که از ماه جوالی سال گذشته به عنوان عضو 
تیم سیاست گذاری وزارت خارجه آمریکا در دوران اوباما 
گمارده شده بود از این سمت کنار گذاشته شده است. این 
در  نومحافظه کار  رسانه های  تالش  و  انتقاد  دنبال  به  اقدام 
دولت  زمان  از  مانده  باقی  مقامات  زدن  کنار  برای  آمریکا 
اوباما انجام شده است. این رسانه ها نوروززاده را به وفادار 
نبودن به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا متهم کرده اند.
 رسانه های محافظه کار در آمریکا از اینکه نوروز زاده در 
منصبی حضور دارد که بر سیاست گذاری آمریکا در خصوص 
ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس تأثیر می گذارد، انتقاد 
کرده بودند. وزارت خارجه آمریکا تغییر سمت نوروززاده 
را تأیید کرده است؛ اما اشاره  ای به پست جدید وی نکرده 

است. به نوشته پولیتیکو، وی هم اکنون در دفتر امور ایران به 
کار خود ادامه می دهد.

 فلیپ گوردون که در زمان زمامداری باراک اوباما در کنار 
نوروززاده خدمت می کرد، این اقدام ترامپ را نادرست خواند. 
وی رسانه های نومحافظه کار را متهم کرد به دلیل فارسی زبان 

بودن و تبار ایرانی نوروززاده از وی انتقاد می کنند.
از سوی دیگر بسیاری از فعاالن ایرانی مخالف رژیم ایران 
تریتا  باند  به  نوروززاده  خانم  نزدیکی  دلیل  به  آمریکا  در 
پارسی )نایاک( که به عنوان البیست های رژیم اسالمی در 

واشنگتن شناخته می شوند، از این تغییر استقبال کرده اند.
شرق  شمال  در  کنتیکت  ایالت  متولد  زاده  نوروز  سحر 
ایاالت متحده آمریکا و دارای مدرک تحصیلی در رشته های 
اقتصاد بین الملل و مطالعات خاورمیانه از دانشگاه های جرج 
واشنگتن و مریلند است. خانم نوروز زاده در سال ۲۰۱۴ 
به جمع مشاوران امنیت ملی آمریکا اضافه شده است، اما 
آمریکا  ایرانیان  پایه شورای ملی  بلند  از آن عضو  پیش  تا 

)نایاک( بوده است.

تغییر سمت عالی ترین ایرانی تبار در وزارت 
خارجه آمریکا قطعی شد
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