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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...!!!

 22 دوشنبه  روز  که  مقاله ای  در  بلومبرگ  تحلیلگر 
می 2017 در صفحه اصلی خبرگزاری بلومبرگ منتشر 
شد به رهبران غربی که برای حسن روحانی پیام تبریک 
یک  به  بخشی  مشروعیت  را  آن  و  تاخته  فرستاده اند 

انتخابات جعلی دانسته اشت
نویسنده این مقاله با اشاره به سابقه جنایتکارانه ابراهیم 
رییسی می نویسد؛: رقیب روحانی از او بدتر بود ولی 
غربی ها درباره آن چه رییس جمهور در ایران می تواند 

انجام بدهد غلو می کنند.
ایالی لیک در ادامه مقاله خود در بلومبرگ نوشته:

»چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، 
در مجلس  از یک سخنرانی حسن روحانی  ویدیویی 
شورای اسالمی در اوایل انقالب در رسانه های اجتماعی 
به اشتراک گذاشته می شد. در آن سخنرانی روحانی که 
در اوائل چهل سالگی اش است می گوید برای این که 
مخالفان جمهوری اسالمی حساب کار دست شان بیاید 
نماز جمعه  انظار عمومی در مراسم  باید آن ها را در 
اعدام کرد. از آن زمان تا کنون بسیاری از رهبران ایران از 
انقالبی گری فاصله گرفته و رو به اصالحات آورده اند. 
آن چه که در این ویدیو جلب توجه می کند تفاوت لحن 

روحانی از آن زمان تا شب انتخابات است.«

می افزاید:  سیاسی  مسائل  شده  شناخته  تحلیلگر  این 
»متاسفانه حسن روحانی نسخه ایرانی میخاییل گورباچف 
در روسیه نیست. با توجه به سابقه عمل او به وعده های 
انتخاباتی اش هیچ دلیلی وجود ندارد که پذیرفت او به 

وعده های این دوره هم عمل کند.«
همچنین وی معتقد است: »پذیرش این دروغ که در 
ایران رقابت سیاسی واقعی وجود دارد باعث می شود 
و  اصالح طلبان  تقویت  برای  مبهمی  سیاست های 

میانه روها در پیش گرفته شود در حالی که ما در غرب 
یا  تابعیتی  دو  شهروندان  بازداشت  شمارش  مشغول 
آمریکایی  آمیز سپاه علیه کشتی های  اقدامات تحریک 

می شویم.«
آقای لیک در فراز مهمی از مقاله خود نوشته است: 
»تبریک گفتن غربی ها برای یک انتخابات جعلی تنها 
به نظامی که در آن انتخابات واقعی امکان پذیر نیست 

مشروعیت می بخشد.«

پر فروش  از سری  پنجمین بخش 
سینمایی »دزدان دریایی کاراییب« در 
حالی که به فصل اکران در سینماهای 
فراهانی  گلشیفته  که  رسیده  آمریکا 
بازیگر سرشناس ایرانی مقیم فرانسه نیز 

در آن ایفای نقش کرده است.
این قسمت از سری فیلم های دزدان 
 دریایی کاراییب که »مرده ها قصه نمی گویند

Dead Men Tell No Tales« نام 
دارد را اسپن سندبرگ و یواخیم رانینگ  

به صورت مشترک کارگردانی کرده اند.
در این قسمت کاپیتان ساالزار دشمن 
قدیمی جک اسپارو، به همراه خدمه 
اشباحش توانسته از مثلث برمودا فرار 
کند و حاال دارد دزدان دریایی را به قتل 

می رساند.

جک اسپارو هم برای غلبه بر ساالزار 
دنبال نیزه اسطوره ای خدایان دریاست 
تا کنترل دریا را بر دست گیرد و علیه 

ساالزار از آن استفاده کند.
گلشیفته فراهانی در نقش »شان سا« و با 
گریمی حیرت انگیز در این فیلم ظاهر 
می شود. او که نقش جادوگری قدرتمند 
را بازی می کند و متحد کاپیتان باربوسا 
است در لحظه ای حساس نقشی تعیین 

کننده در داستان را به عهده دارد.
گلشیفته متولد 1983 در تهران است 
و عالوه بر بازیگری استعداد خود در 
خوانندگی را نیز در دوران اقامت در 

فرانسه آزموده است.
با اینکه سابقه حضور خانم فراهانی 
در فیلم های هالیوودی به سال 2008 

و بازی در فیلم »مجموعه دروغ ها« به 
کارگردانی ریدلی اسکات باز می گردد. 
با این حال قسمت جدید سری دزدان 
دریایی کاراییب یکی از پرفروش ترین 
محصوالت هالیوود خواهد بود که این 
هنرپیشه ایرانی تبار در آن ایفای نقش 

کرده است.
شایان ذکر است یک گروه هکر که 
گذاشته  اینترنتی  دزدان  را  خود  نام 
آغاز  از  پیش  هفته  یک  تنها  بودند 
رسمی اکران این فیلم اعالم کردند، 
نسخه کامل این فیلم را پس از هک 
کردن سیستم های کمپانی دیزنی که 
تولید کننده این فیلم است به دست 
آورده اند و اگر توقع مالی آنها مرتفع 

نشود، اقدام به انتشار آن می کنند. 

واکنش تند Bloomberg به انتخابات اخیر در ایران

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

68
با آغاز اکران سراسری  فیلم دزدان دریایی کاراییب 5 در سینماهای آمریکا:

 گلشیفته فراهانی  و جانی دپ 
دست در دست هم روی پرده سینما اخراجششپناهندهایرانیبه
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در کانون خبر: تصویر هفته:                             اثر: ژاک فراست

وزارت مهاجرت استرالیا به حدود 7 هزار پناهجو 
که از طریق دریا خود را به این کشور رسانده اند 
تا اول اکتبر 2017 فرصت داده تا »صحت ادعای 
اثبات کنند، در غیر اینصورت  پناهجویی« خود را 
از استرالیا اخراج خواهند شد. بیش از نیمی از این 

پناهجویان ایرانی و افغان گزارش شده اند.
است:  گفته  استرالیا  مهاجرت  وزیر  داتون،  یتر 
»بازی برای کسانی در گذشته خود را به سواحل 

استرالیا رسانده اند به پایان رسیده است.«
این  استرالیا  مهاجرت  وزارت  اعالم  براساس   
از  پس  که  بوده اند  کسانی  پناهجو  هزار  هفت 
پرونده  درباره  جزئیات  ارائه  از  استرالیا  به  ورود 

مهاجرتی خودداری کرده اند.
پرونده ها  بعضی  در  کشور،  این  دولت  گفته  به   
مدارکی  حتی  و  نیست  مشخص  افراد  این  هویت 
پناهجویی  پرونده  بودن«  »واقعی  اثبات  برای  هم 

خود ارائه نشده است.
استرالیا همچنین گفته است: »ما   وزیر مهاجرت 

دیگر )چنین رفتاری را( تحمل نخواهیم کرد.«

 
آقای داتون همچنین گفته است: »این ضرب االجل 
کارگر  دولت  احمال  کردن  پاک  برای  ماهه  چهار 
برای  دالر  میلیون   700 و  میلیارد   13 که  است 

استرالیا هزینه داشته است.«
استرالیاست  مقصدشان  که  پناهجویانی  بیشتر   
طریق  از  و  انسان  قاچاقچیان  به  پول  پرداخت  با 

این  به  را  خود  آبی  خطرناک«  »بسیار  مسیرهای 
در  پناهندگی  دریافت  چند  هر  می ر سانند  کشور 

این کشور بسیار سخت است.
ملل  سازمان  عالی  کمیسیاریای  اعالم  براساس   
در امور پناهندگان در سال 2016 میالدی بیش از 
۴۵00 پرونده درخواست پناهندگی در استرالیا رد 

شده است. 

دادگاه تجدید نظر استرالیا تصمیم اداره مهاجرت این 
کشور برای لغو ویزای شش پناهنده ایرانی را به دلیل 
سفر به ایران پس از دریافت روادید اقامت پناهندگی 
تایید کرده است. این افراد گفته بودند در کشور خود 
امنیت جانی ندارند اما بالفاصله پس از اخذ اقامت به 

ایران سفر کرده بودند.
بنابر گزارش روزنامه »هرالد سان« ملبورن، این افراد که 
با پرداخت پول به قاچاقچیان انسان خود را به استرالیا 
رسانده بودند، در فرم های مربوط به تقاضای پناهندگی 
عنوان کرده بودند که »جانشان در ایران در خطر است« 
اما بالفاصله پس از دریافت ویزای پناهندگی با گذرنامه 

ایرانی به کشورشان سفر کردند.
 اداره مهاجرت استرالیا با پی بردن به »سفرهای مکرر« 
این افراد، ویزای پناهندگی آنها را لغو کرد. اما پس از 
شکایت اولیه با حکم دادگاه بدوی این افراد توانستند 
به اقامت در استرالیا ادامه دهند ولی با اعالم رای نهایی 
دادگاه تجدید نظر اخراج آنان از استرالیا قطعی شده است.

 بر اساس گزارش هرالد سان، یکی از این افراد پس از 
دریافت پناهندگی سه بار به ایران سفر کرد که »یکی از 
این سفرها به منظور ازدواج با همسر ایرانی« بوده است.

 یک زن و شوهر ایرانی هم که به کشورشان سفر کرده 
بودند پیش از دریافت مدارک اقامتی در استرالیا گفته 

بودند در صورت برگشت به کشورشان ممکن است 
اعدام شوند.

 این شهروندان ایرانی بین سال ها ی 2009 تا 201۴ 
میالدی خود را به استرالیا رسانده بودند.

ضرب االجل وزارت مهاجرت استرالیا برای هفت هزار پناهجو

اخراج شش پناهنده ایرانی به جرم سفر به ایران، از 
استرالیا قطعی شد

بهبهانهسخنرانیاخیردربارهحافظوشعرویدرلسآنجلس:

بهراممشیری
پژوهشگر،نویسندهوبرنامهسازتلویزیونیدرحوزههایمذهب،تاریخو

ادبیاتایرانزمین

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40530&Status=2
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در کانون خبر:

کانتی  لس آنجلس درخواست کرد تا هنگامی که تهدید پرزیدنت ترامپ برای 
قطع بودجه کمک مالی برای تهیه مواد غذایی عملی نشده است، به کار شمار 

بیشتری از درخواست کنندگان رسیدگی و ثبت نام نمایند.
کانتی  لس آنجلس در مقایسه با دیگر کانتی های کالیفرنیا و کانتی های ایالت های 
دیگر در سطح کشور، یکی از پایین تر رتبه ها در اهدای کوپن مواد غذایی را دارد.
با توجه به این که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است از 
بودجه 193 میلیارد دالری کمک به خرید مواد غذایی نیازمندان کاسته شود و یا 
 Janice( و جنیس هان )Sheila Kuehl( به طور کلی قطع شود، شیال کوهل
Hann( دو نفر مدیران ناظر بر کانتی  لس آنجلس تقاضا کردند با افزون نیروی 
انسانی و یا افزایش زمان اضافه کاری کارمندان، هر چه زودتر نسبت به ثبت نام و 
پرداخت کمک های مالی که در حال حاضر 66 درصد متقاضیان را نشان می دهد، 
این میزان را به 100 درصد برسانند و از بودجه 1/8 میلیارد دالری موجود استفاده 
به  2/1 میلیارد دالر نیز برسد.کنند که خود می تواند گردشی در چرخه اقتصاد کالیفرنیا باشد. این مبلغ می تواند 

همایش حزب دموکرات کالیفرنیا که با حضور بیش از 3 هزار نفر از اعضای 
حزب برگزار شده بود، پس از رای گیری، اریک باومن )Eric Bauman(، رئیس 

حزب دموکرات  لس آنجلس را به ریاست حزب دموکرات کالیفرنیا برگزید.
 Kimberly( با توجه به این که او با اختالف 60 رای بیشتر از کیمبرلی الیس
Ellis( پیروز شده بود، کیمبرلی الیس حاضر به پذیرفتن نتیجه رای گیری نشد و 
تقاضای باز شماری آرا را کرد. کیمبرلی اِلیس، بامداد روز دوشنبه در ساکرامنتو در 
برابر نمایندگان هوادار خود گفت چند روز دیگر در ساکرامنتو می ماند تا شاهد باز 
شماری آرا و نتیجه آن شود و در صورت تکرار نتیجه مشابه، آن را خواهد پذیرفت. 
کیمبرلی الیس یکی از رهبران رادیکال سازمان های زنان در سان فرانسیسکو می باشد 

و تالش او برای رادیکال کردن حزب دموکرات کالیفرنیاست.
این هفته دیداری نیز بین وکیل حزب دموکرات و وکیل خانم کیمبرلی الیس 

انجام شد.

دانشگاه َچپ َمن )Chapman( به مادری که همراه پسر فلج خود در دوران 
دانشگاه در تمامی کالس ها شرکت کرده بود، درجه فوق لیسانس بازرگانی و 

مدیریت اهدا کرد.
هنگامی که مراسم پایان دوره تحصیلی در دانشگاه در روزشنبه گذشته برگزار 
می شد و این پسر جوان که عضالت حرکتی او از کمر به پایان در فلج کامل 
است، فوق لیسانس خود را دریافت می کرد، هیئت علمی و هیئت امنای دانشگاه 
حاضران را شگفت رده کردند و جودی اُکانر )Judy O’Conner( مادر این 
جوان را که یک آموزگار بازنشسته است و در تمام دوران تحصیل فرزند فلج 
خود را در کالس یاری می کرده و اکنون نیز او را با صندلی چرخدار به سوی 
صحنه دریافت مدرک پایان تحصیل برده بود، پیش از آن که صحنه را ترک کند، 
به دریافت مدرک MBA افتخاری نائل نمودند. این مادر در حالی که می گریست 
گفت: من از هر لحظه این کالس ها لذت بردم و آموختم و روزی که پسرم در 
نمی دانستم چه پایانی برای من و پسرم رقم زده شده است.سال 2012 در هنگام کار در موسسة بسته بندی از پله ها سقوط کرد و فلج شد، 

»احسان شاکری« پناهنده ایرانی تبار به دنبال رسیدن 
به عنوان قهرمانی جهان در رشته کیک بوکسینگ در 
های  روزنامه  نوشته  به  استرالیاست.  پایتخت  کانبرا، 
چاپ استرالیا او از شانس باالیی برای تحقق رویای 

خود برخوردار است.
با  خود  رویای  آوردن  بدست  برای  شاکری  آقای 
جدایی از خانواده و پشت سر گذاشتن سختی  های 
فراوان به استرالیا مهاجرت کرد. او با به جان خریدن 
خطرات احتمالی، به وسیله قایق از راه دریا به استرالیا 
رفت و مدت زمان طوالنی را در کمپ پناهچویان در 

انتظار قبول مهاجرتش به سر برد. خیلی زود بهترین 
دوستش یعنی پدر خود را به دلیل ابتال به سرطان ریه 

از دست داد.
احسان شاکری  داستان زندگی  اش و رسیدن به نقطه  
ای که االن در آن است را با این جمله برای خبرنگرار 
روزنامه canberra times توصیف می  کند: »آمدن 
از ناکجا و آمدن از هیچ«؛ چهار سال بعد احسان شاکری 
بوکسینگ،  کیک   رشته  در  مبارزه  یکصد  از  بیش  با 
یکی از  قهرمانان میان  وزن رقابت های »اتحادیه ورزش 

هنرهای رزمی استرالیا« )MASA( است.

پس از حسابرسی مدیریت دانشگاه های  UC و پرسش و پاسخ ها در کمیته های 
دو مجلس ایالتی کالیفرنیا در مورد هزینه کردن 17۵ میلیون دالر و ثبت نشدن 
شماری از هزینه ها، اِد هرناندز )Ed Hernandez( یکی از سناتورهای ایالت 
کالیفرنیا از شهر آزوزا )Azusa( تقاضا کرد که به خود گردانی سیستم مالی در 

دانشگاه های UC پس از 138 سال پایان داده شود.
در حال حاضر درآمد دانشگاه ها از محل شهریه دریافتی از دانشجویان به طور 

خود گردان از سوی مدیریت UC هزینه می شود.
در حاسبرسی جاری، نشان داده شده که مدیریت UC، مبلغ 17۵ میلیون دالر را 

از درآمد خود را پنهان داشته وبه افزایش حقوق پرداخته است.
این الیحه با دو مشکل اساسی برای تصویب در مجلس رو به رو است نخست 
این که در گذشته نیز 2 مرتبه چنین الیحه ای نتوانسته تصویب شود. دیگر این که 
در صورت تصویب نیاز به متمم در قانون دارد. الیحه پیشنهادی دوران مدیریت 

دانشگاه را از 12 سال به ۴ سال کاهش می دهد و شورای تصمیم گیری را افزایش 
می دهد.

اعتراض  استاد ایرانی تبار به تصمیم هیئت مدیره دانشگاه کالیفرنیا
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نسخه چاپی خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
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رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(

اشتراک شش ماه 100 دالر و ساالنه 150 دالر با
پست FIRST CLASS در خاک ایاالت متحده آمریکا
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تصمیم سیستم دانشگاه ایالتی کالیفرنیا که یکی از 
آمریکا  در  عالی  تحصیالت  های  شبکه  بزرگترین 
برای  سهمیه  کاهش  بر  مبنی  شود،  می  محسوب 
کارشناسی،  مقطع  در  خارجی  دانشجوی  پذیرش 
اعضای  از  چیان،  مکاره  هادی  اعتراضی  واکنش 
همراه  به  را  کالیفرنیا  ایالتی  دانشگاه  امنای  هیأت 

داشته اشت.
که  کالیفرنیا  ایالتی  دانشگاه  سیستم  تصمیم  به  بنا 
میزان  شد،  خواهد  اعمال  جدید  تحصیلی  سال  از 
مقطع  در  دانشگاه  این  توسط  دانشجو  پذیرش 
ایالت  از  خارج  متقاضیان  میان  از  و  کارشناسی 
کاهش  المللی  بین  دانشجویان  شامل  کالیفرنیا، 
دانشگاه  جدید  سیاست  اساس  بر  یافت.  خواهد 
ایالتی کالیفرنیا، میزان پذیرش دانشجوهای غیر بومی 
این ایالت، شامل دانشجویان بین المللی، نباید بیش 
مجتمع  پنج  در  دانشجوها  کل  میزان  درصد   18 از 
دانشکده این دانشگاه باشد. این پنج مجتمع شامل 
و  ریورساید،  سانتا کروز،  دیویس،  باربارا،  سانتا  از 

مرسد می شود.
امنای  هیأت  اعضای  از  چیان،  مکاره  هادی  دکتر 
به  میالدی  کالیفرنیا، که در دهه 60  ایالتی  دانشگاه 

کالیفرنیا  به  ایران  از  المللی  بین  دانشجوی  عنوان 
مهاجرت کرده است، در جلسه هیأت امنا که برای 
تصویب این سیاست تشکیل شده بود هشدار داد که 
اعمال این محدودیت می تواند دانشجویان خارجی 

مستعد را به سوی مراکز علمی دیگر سوق دهد.
سیستم دانشگاه ایالتی کالیفرنیا که یکی از بزرگترین 
می  محسوب  آمریکا  در  دانشگاهی  های  سیستم 
شود، در حال حاضر حدود 210 هزار دانشجو در 
آنها  درصد   16.۵ حدود  که  دارد  کارشناسی  مقطع 

ساکن بومی این ایالت نیستند.
نیز،  دانشگاه  این  بومی  غیر  دانشجویان  میان  از 
تنها کمتر از 11 درصد آنها،یعنی حدود 3700 نفر، 
صد  از  بیش  از  که  هستند  المللی  بین  دانشجوی 

کشور جهان برای تحصیل به آمریکا آمده اند.
مقطع  برای  کالیفرنیا  ایالتی  دانشگاه  شهریه 
دانشجویان  برای  دالر  هزار   61 ساالنه  کارشناسی 
غیر بومی، و 27 هزار دالر در سال برای دانشجویان 

بومی این ایالت است.

تالش در کالیفرنیا به کمک به نیازمندان

همایش دموکرات ها در کالیفرنیا

اهدای فوق لیسانس بازرگانی به همراه یک دانشجو

رویای قهرمانی جهان برای بوکسور پناهجوی ایرانی

تالش برای تغییر ساختار مالی دانشگاه های کالیفرنیا
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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

 FBI پلیس هانینگتون بیچ صبح سه شنبه 23 می به ماموران پلیس فدرال امریکا
جهت جستجو برای یافتن یک باند تبهکار یاری رساند.

جزئیات این عملیات بالفاصله افشا نشده است. اما محدوده آن حوالی مانسا 
درایو گزارش شده است.

بنا بر این خبر ، عالوه بر ماموران پلیسFBI و ماموران انتظامی هانینگتون بیچ ، 
یک گروه از کارشناسان پلیسFBI برای خنثی کردن بمب نیز در صحنه حضور 

داشتند.
این گزارش می افزاید دو نفر در این راستا دستگیر شده اند. اما هویت و اتهامات 
آنان به دلیل مسائل امنیتی و محرمانه بودن جزئیات این عملیات منتشر نشده است.
شاهدان عینی در محل می گویند بارها در منطقه مذکور افراد خالفکاری به جرم 
حمل و معامله مواد مخدر دستگیر شده اند. اما جست و جو برای پیدا کردن و 

یا احیانا خنثی کردن هر گونه بمب و احتراق در این منطقه بی سابقه بوده است.

برخی منابع آگاه نیز می گویند به دلیل حساسیت این عملیات و ضرورت حفظ 
آرامش ساکنین منطقه ، FBI و پلیس محلی سعی کردند که این بازرسی سربسته 

صورت گیرد.

فردی بی خانمان که سپتامبر گذشته به یکی از کارمندان رستوران در اسکله 
دادگاهی  می در   23 شنبه  سه  روز  بود ،  کرده  حمله  سرد  سالح  با  سانتامونیکا 

درلس آنجلس محاکمه شد.
وی سال گذشته در حالی که با حالت ملتمسانه به یکی از رستوران های اسکله 
سانتا مونیکا نزدیک شده بود تا درخواست غذا کند، پس از امتناع کارمندان با 

چاقویی بزرگ مرد فروشنده را زخمی و دیگر کارمندان را تهدید می کند.
کارمندان نیز تمامی پول نقد صندوق رستوران را در ازای این تهدید می پردازند.
با  اتهامات وی را حمله  دادستان لس آنجلس درحکم صادره مربوط به مجرم 

سالح سرد و سرقت درجه دوم اعالم کرد.
وی همچنین به علت ضرب و شتم و ایجاد جراحت ، به پرداخت جریمه نقدی 

نیز محکوم شد.

بین  هنرمند  صدها  میزبان  امسال  بهار  ایلند  بلبوآ 
المللی از سراسر دنیا بود که آثار هنری خود را روز 
یکشنبه در آرت واک ساحلی نیوپورت بیچ به نمایش 

گذاشتند.
این آثار شامل نقاشی ، عکس ، زیورآالت ، مجسمه و 

تزئینات دکوری بود.
و  زنده  موسیقی  اجرای  با  ساحلی  نمایشگاه  این 
نشاط  آرامش و  بساط  که  بود  غرفه های غذا همراه 

شرکت کنندگان و عالقه مندان را فراهم آورد.
این آرت واک همچنین در قالب یک مسابقه و قرعه 

کشی به تعدادی از افراد جوایزی نیز اهدا کرد.
نکته قابل توجه در اجرای مراسم امسال این بود که 
پس از اتمام آن ، بسیاری از شهروندان با شهرداری 
چه  هر  تکرار  خواستار  و  گرفته  تماس  آیلند  بلبوآ 

بیشتر اینگونه برنامه ها شدند.
به گفته این متقاضیان برنامه هایی از این دست آن 
هم در کنار سواحل جنوبی کالیفرنیا به رشد ، ارتقای 
اجتماعی و پیوند شهروندی نسل جوان این مناطق که 
به طور گسترده ای در نژاد و فرهنگ و اصالت متنوع 

هستند ، کمک شایانی خواهد کرد.

بامداد چهارشنبه 2۴ می  یک دوچرخه سوار در خیابان وینتکا در منتطقه ولی به 
دلیل تصادف ظاهرا عمدی یک راننده خودرو که از صحنه نیز متواری شد، کشته 

و یک دوچرخه سوار دیگر نیز مجروح شدند.
ماموران اعزام شده به محل توسط بازجویی از شاهدان عینی و رصد دوربین های 
مدار بسته متوجه شدند که راننده فراری صاحب یک وانت بار سفید رنگ بوده که 

آخرین بار در خیابان گیلمور رویت شده است.
هر دو قربانی این حادثه به بیمارستان نورتریج منتقل شدند. این در حالی است 

که یکی از آنها بالفاصله جان باخته بود.
تحقیقات پلیس در این رابطه همچنان ادامه دارد.

احداث  و  تعمیر  عملیات  تعویق  دلیل  به   2021 سوپربال  قهرمانی  مسابقات 
استادیوم ورزشی جدید در اینگلوود ، در شهر تمپا برگزار خواهد شد.

این ورزشگاه 2/9 میلیارد دالری قرار بود تا تابستان 2019 آماده بهره برداری شود 
اما زمستان نسبتا مرطوب و اکثرا بارانی جنوب کالیفرنیا این پروسه را تا ماه های 

منتهی به اواخر 2020 به تعویق انداخت.
از همین روی مسئوالن شهری تصمیم گرفته اند که مکان برگزاری سوپربال را 
جهت جلوگیری از هرگونه ریسک زمانی و آماده سازی های به موقع به استادیوم 

سرباز تمپا منتقل کنند.
این استادیوم برای دو فصل پیش نیز فعال بوده و آزمون و خطای احتمالی در 

راستای برپایی رقابت ها را گذرانده است.
در همان استادیوم اینگلوود و به عنوان افتتاحیه آن برگزار شود.مسئوالن در عین حال گفته اند سعی بر این است که مسابقات سوپربال جام 2020 

دادگاهی درلس آنجلس  به خانواده مردی که پلیس 
در  منزلی  بازرسی  هنگام   2011 سال  در  شریف 
با شلیک گلوله کشته بود ، 3 میلیون  او را  نورواک ، 

دالر غرامت پرداخت کرد.
بنا بر این خبر ، پلیس لس آنجلس ۵ سال پیش در پی 
یافتن یک مجرم فراری به نام ایمیالیو بوده است که 

پس از تحقیقات آدرس او را می یابد.
ایمیالیو با تنی چند از خانواده دور خود در آن محل 

زندگی می کرد.
پلیس مسلح با حکم ورود به منزل به مکان مراجعت 
کرده اما این در حالی است که آدرس مذکور صحیح 

بوده اما فرد مورد نظر ایمیالیو نبوده است.
ماموران هنگام یافتن فرد در آشپزخانه و پس از اینکه 
او در حال دفاع و فرار بوده است ، به او تیراندازی 

کرده و نامبرده دقایقی بعد جان باخته است.
دادگاه رسیدگی به این پرونده که  این هفته  برگزار 

نظر  در  بدون  پلیس  ماموران  که  داشته  اعالم  شد 
گرفتن احتماالت و بدون دادن فرصت دفاعیه و اظهار 
وجود به فرد مقتول مرتکب عملی دور از قانون و 

عجوالنه شده اند.
خانواده مقتول نیز که از سال 2011 دعوی خود را 
ثبت کرده بود پس از دریافت غرامت از قاضی پرونده 
خواسته اند تا نهاد های انتظامی و امنیتی بیشتر از پیش 

جوانب دقت ، احتیاط و مسئولیت را در نظر گیرند.

به دنبال حمله تروریستی مرگبار در کنسرت آریانا گرنده در شهر منچستر بریتانیا ، 
سالن های کنسرت در شهرلس آنجلس به حالت آماده باش در آمدند.

این در حالی است که هیچ گونه تهدید خاص و معتبری در مورد شهر لس آنجلس 
وجود ندارد اما مقامات از اتخاذ روش های امنیتی و جوانب احتیاط بیشتر در این 

گونه شرایط خبر داده اند.
شب 23 می کنسرت کریس براون در سالن فوروم شهر اینگلوود در حالی برگزار 
شد که ماموران حفاظتی انواع دستگاه های هوشمند یابنده بمب را نصب و هرگونه 

محافظت محسوس و نامحسوس را اعمال کردند.
شرکت کنندگان این برنامه به پلیس محلی اعتراض کرده بودند که حجم فراوان 
ماموران امنیتی در شب کنسرت بیشتر به رعب و وحشت آنها منجر شده اما پلیس 
اعالم داشت که این اقدامات برای امنیت و آسودگی بیشتر خانواده ها فراهم شده 

تا بتوانند از شب خود لذت ببرند.
گفتنی است گروه حکومت اسالمی داعش مسئولیت حمله به کنسرت آریانا 

گرنده در انگلستان را پذیرفت. این حمله به مرگ 22 نفر و زخمی شدن بیش از 
۵7 نفر انجامید.

جریمه نقدی برای مهاجم بیخانمان در سانتامونیکا

نمایشگاه بین المللی هنرهای تجسمی در بلبوا  آیلند

قربانی حادثه وینتکا درگذشت

میزبانی سوپر بال 2021 از لس آنجلس به تمپا واگذار شد

غرامت 3 میلیون دالری شلیک مرگبار پلیس در 2011

عملیات FBI در هانتینگتون بیچ

عواقب حادثه تروریستی منچستر در لس آنجلس

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=496&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=18189&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

مقامات پلیس جنوب کالیفرنیا از جستجو برای یافتن یک راننده اوبر خبر داده اند 
که اوایل ماه جاری قصد داشت به یکی از دانشجویان دانشگاه یو سی ریورساید 

تجاوز کند.
این حادثه اوایل ماه مه هنگامی که قربانی خارج از محوطه دانشگاه بود و قصد 

رفتن به یک مجتمع آپارتمانی را داشت گزارش شد.
دختر قربانی چگونگی رخ دادن حادثه را به پلیس شرح داده است.

پلیس نیز تصریح کرده است که راننده اوبر قصد تجاوز جنسی به صورت کامال 
عمدی و مبرهن داشته و می بایست هر چه زودتر دستگیر شود.

در همین راستا ، مشخصات خودرو و ظاهر راننده نیز به کمپانی مسافربری اوبر و 
مدیران ذیربط نیز ارسال شده و پلیس هویت وی را استعالم کرده است.

راننده مورد نظر جمال  اندرولی ۴1 ساله است که بنا بر این خبر در مونرو ولی 
زندگی می کند.

پلیس خودوری مذکور را یک فورد اکسپلور و سفید رنگ اعالم کرده است.
پلیس در پایان از اهالی مناطق مجاور خواسته در صورت رویت فردی با این 

مشخصات سریعا با ماموران انتظامی تماس بگیرند.

پلیس لس آنجلس  از بازداشت 12 نفر به جرم فروش 
مواد مخدر و عملیات دستکاری کارت های اعتباری 

مربوط به مشتریان یک رستوران خبر داد.
این عملیات در شهر نورواک حوالی المیرادا رخ داده 

است.
پلیس فدرال امریکا FBI  نام کامل و هویت افراد 

دستگیر شده را منتشر کرده است.
یکی از اتهامات این افراد دخل و تصرف حساب های 
اعتباری و هک کردن کردیت کارت های تعداد زیادی 
از مشتریان یک رستوران در هانینگتون بیچ بوده است.

یک  از  استفاده  با  افراد  این  می افزاید  گزارش  این 
ابزار هوشمند ، مشخصات بانکی مشتریان را دزدیده 
و سپس با در دست داشتن آن ، بسیاری از کارت های 
هدیه را رمزگشایی کرده و اقدام به خرید از بسیاری 

از فروشگاه ها مثل نوردستروم و میسیز می کردند.
مورد  کارت  کردیت   ۵00 از  بیش  پلیس  گفته  به 

سرقت و بیش از ۵00 هزار دالر جابه جا شده است.
اتهام دیگر افراد این پرونده نیز فروش مواد مخدر 
آنها  برای  دیگری  درآمد  منبع  که  بوده  رستوران  در 

محسوب می شد. 

دموکرات های  همایش  در   ،2018 سال  برای  کالیفرنیا  فرمانداری  نامزد  چهار 
کالیفرنیا در ساکرامنتو برگزار شد، تالش کردند تا پشتیبانی اعضای حزب را به 

برنامه های خود جلب   نمایند.
جان چیانگ رئیس ۵۴ ساله دموکرات اداره دارایی و خزانه داری کالیفرنیا که یکی 
از ۴ نامزد فرمانداری کالیفرنیاست، ضمن انتقاد از دونالد ترامپ گفت  »از ساعتی 

که دونالد ترامپ رئیس جمهوری است، جزو ساعت های ما نیست«
ایلین ایستین رئیس پیشین اداره آموزش کالیفرنیا که نامزد فرمانداری است از 
گذشته و تجربه کاری خود به عنوان پشتوانه ای محکم یادکرد و از برنامه های 
آینده خود در زمینه بیمه درمانی، آموزش رایگان در دوران کالج و افزایش مسکن 

ارزان سخن گفت.
آنتونیو ویاراگوسا شهردار پیشین  لس آنجلس و نامزد فرمانداری کالیفرنیا ، از 
کالیفرنیایی ها خواست که رهبری مقاومت در برابر دونالد ترامپ و جمهوری خواهان 
کنگره را به دست بگیرند و از مهاجران و آزادی مذهب و حقوق مدنی آمریکا 

پشتیبانی کنند. 

گوین نیوسام معاون فرماندار کالیفرنیا و نامزد فرمانداری 2018 نیز گفت: »دونالد 
ترامپ به جهانیان آخرین تکه ها دوران کهنه و تاریک را نشان می دهد، بیایید به 

جهان، دوران مترقی و شکوفا را از چشم انداز خود نشان دهیم.«

حزبی  انجمن  کالیفرنیا،  ایالتی  مجلس  در  دموکرات  نمایندگان  از  شماری 
دموکرات های پیشرو را تشکیل دادند.

ریاست جمهوری  به  که  نوامبر 2016  در  ریاست جمهوری  انتخابات  از  پس 
دونالد ترامپ انجامید و در نتیجه آن شماری از فرمان های ویژه صادر شده که 
خشم کنشگران اجتماعی و سیاسی را برانگیخت، نمایندگان مجلس و کنگره که 
این نیاز و حساسیت از سوی مردم کالیفرنیا را در راستای رادیکال شدن می بینند 

به سوی این گرایش ها گام برداشتند.
این  ایالتی کالیفرنیا در  تشکیل انجمن حزبی دموکرات های پیشرو در مجلس 
هفته، پس از دیدار دموکرات ها در همایش ساکرامنتو، به رهبری نماینده دموکرات  
لس آنجلس رجی جونز سایر )Reggie Jones sawyer( صورت پذیرفت و 
تالش آن ها رقابت با انجمن حزبی میانه رو در مجلس است که از دموکرات های 

متحد با صاحبان مشاغل تشکیل شده وسالهاست به کار خود ادامه می دهد.
اساس  بر  که  هستیم  مشترکی  ایدئولوژی  دارای  ما  گفت  سایر  جونز  رجی 

ارزش های مردم شکل گرفته و نه پول و سرمایه. او افزود ما به سوی تصویب 
قوانین پیشرو و مترقی در مجلس ایالتی گام خواهیم برداشت.

اَدم شیف نماینده کنگره آمریکا از شهر برنبک و عضو ارشد کمیته اطالعات 
کنگره  آمریکا که هفته گذشته پس از گزینش رابرت مولر به عنوان دادستان ویژه، 
کمپین  ارتباط  پرونده  بررسی  در  را  دموکرات  و حزب  کوشش خود  بیشترین 
دونالد ترامپ و روسیه و دخالت روس ها در انتخابات آمریکا در برابر دوربین های 
رسانه های آمریکا به نمایش گذاشت در سخنرانی شنبه شب خود در همایش 
دموکرات های کالیفرنیا در ساکرامنتو گفت:« دونالد ترامپ ارزش های آمریکا را که  

در گذر سال ها شکل گرفته ، ، نقض کرده است.
اَدم شیف در اشاره به برکناری جیمز کومی رئیس پیشین FBI از سوی دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و سخنان ترامپ در دیدار با روس ها در کاخ سفید 
و بیان علت برکناری کومی به روس ها این رفتار رئیس جمهور آمریکا را مورد 

انتقاد قرار داد  و مردم را به اتحاد و مقاومت فراخواند.
به نظر می رسد که سخنان پرشور و قدرتمند اَدم شیف، مقدمه ای باشد برای هموار 

سازی راه او برای نامزدی او به عنوان سناتور کالیفرنیا در صورت بازنشستگی 
دایان فاین استاین در سال 2018.

زمین شناسان و محققان از اهالی کالیفرنیا خواسته اند تا از خود و مکان سکونت 
شان در برابر هرگونه زلزله ویرانگر احتمالی محافظت کنند.

وحشت از وقوع زمین لرزه کابوس همیشگی ساکنین ایالت زیبای کالیفرنیاست.
می کنند.  تجربه  را  اضطراب  این  نوعی  به  یک  هر  ایالت حاصلخیز  این  مردم 
صاحبین منازل با تامین نیازهای اولیه ساختمان ها ، تسمه کردن مبلمان به زمین و 
تامین امنیت آشپزخانه سعی دارند تا  اندکی خیال خود را از تجیهز ایمنی اطراف 

خود آسوده کنند.
این در حالی است که برخی دیگر با پیش گرفتن جاهلیت عمدی و خود خواسته 
سعی در انکار و پس زدن واقعیت های فیزیکی موجود دارند تا زمانی که زمین 

شروع به لرزش کند و باورها تبدیل به یقین شود.
محققان اکیدا به ساکنین کالیفرنیا توصیه کرده اند که با تحقیق بیشتر و یا مشاوره با 
لرزه تجهیز و محافظت کنند.متخصصین امر خود ، خانواده و محل سکونت شان را هر چه بیشتر در برابر زمین 

پلیس به دنبال یک راننده اوبر

بازداشت اعضای یک باند تبهکار در نور واک

رقابت برای صندلی فرمانداری در کالیفرنیا/ 2018

تاسیس انجمن حزبی دموکرات های پیش رو

خبرگزاری ایرانشهر را روی گوشی تلفن همراه خود دنبال کنید

پرونده رابطه روسیه و انتخابات آمریکا در کالیفرنیا

هشدار زمین شناسان به اهالی کالیفرنیا در خصوص زلزله
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جمعه 5 خرداد/26 می
1302خورشیدی )1923 میالدی(

زادروز پرویز شاپور، کاریکلماتوریست، در قم
131۴ خورشیدی)193۵ میالدی(

از  ایران  فرهنگستان  اعضای  نخستین  انتصاب 
سوی هیأت وزیران وقت:

محمدعلی فروغی، علی اکبر دهخدا، محمدتقی 
بهار، بدیع الزمان فروزانفر، غالمرضا رشیدیاسمی، 
عبدالعظیم قریب، عیسی صدیق، محمد حسابی، 
رضازاده شفق، علی اصغر حکمت، سعید نفیسی 

و غالمحسین رهنما 
1317 خورشیدی )1938 میالدی(

با  )محمدرضاپهلوی(  ولیعهد  نامزدی  اعالم 
فوزیه، خواهر پادشاه مصر

 132۵ خورشیدی )19۴6 میالدی(
درگذشت ابوالقاسم آزادمراغه ای –روزنامه نگار 

و ادیب
1369 خورشیدی )1990 میالدی(

درگذشت علی اکبر سیاسی، نویسنده، پژوهشگر، 
استاد و رییس دانشگاه تهران

1376 خورشیدی )1997میالدی(
و  نوازنده  کمالیان،  محمدمهدی  درگذشت 

سازنده سه تار
1393 خورشیدی )201۴میالدی(

درگذشت هوشنگ سیحون پدر معماری نوین 
ایران

شنبه 6 خرداد/27 می
130۵ خورشیدی )1926میالدی(

و  شاعر  -ادیب،  نیشابوری  ادیب  درگذشت 
مدرس

مال  فرزند  نیشابوری،  ادیب  عبدالجواد  شیخ 
عباس، در سال 1281 هجری قمری در نیشابور 
و  بود  قریحه  خوش  شاعری  وی  شد.  زاده 
می کرد.  پیروی  قاآنی  شعرازسبک  درسرودن 
اما بعد ازمدتی به شیوه ترکستانی روی آورد و 
سرانجام خود صاحب سبکی ویژه شد. ازادیب 
نیشابوری عالوه بردیوان اشعار، »بخشی ازَشرح 
عروض  بین  درجمع  رساله ای  و  َسبعه  ُمَعَلّقات 

عربی و فارسی« باقیست.
1321 خورشیدی)19۴2 میالدی( 

امتیازی  صاحب  به  کیهان  روزنامه  انتشار 
عبدالرحمن فرامرزی و مدیریت و سردبیری دکتر 

مصطفی مصباح زاده.
132۵ خورشیدی )19۴6میالدی(

تأسیس انجمن روزنامه نگاران
1328 خورشیدی )19۴9میالدی(

-ادیب،  محمدقزوینی  عالمه  درگذشت 
پژوهشگرو مؤلف »بیست مقاله«

1329 خورشیدی )19۵0میالدی(
قتل احمد دهقان-مدیر نشریه تهران و نماینده 
مجلس شورای ملی و صاحب تماشاخانه تهران 
نفت  شرکت  کارمند  جعفری  حسن  دست  به 

انگلستان.
1339 خورشیدی )1960 میالدی(

زادروز  مهرداد فالح، شاعر در الهیجان
1361 خورشیدی)1982 میالدی( 

درگذشت وارطان هوانسیان از معماران و پیشگامان 
معماری مدرن در ایران؛ از آثار وی: ساختمان بانک 

ملی ایران در تهران )شعبه دانشگاه تهران(

1389 خورشیدی )2010 میالدی(
درگذشت محمدرضا اعالمی کارگردان سینما.

این کارگردان شامگاه ششم خرداد ماه در سن 
۵۴ سالگی به دلیل عارضه سکته قلبی در خانه 
اش به دیار باقی شتافت. او به عنوان کارگردان 
»ترنج«،  »نقطه ضعف«،  فیلم هایی چون  ساخت 
»شناسایی«، »عشق و مرگ«، »افعی«، »آشوبگران«، 
پرونده  در  را  و»رازها«  آیینه«  »آنسوی  »ساقی«، 

کاری اش ثبت کرده است.

یکشنبه 7 خرداد/28 می
132۴خورشیدی )19۴۵ میالدی(

زادروز  محمد بیابانی، شاعر، در بوشهر
 13۵9خورشیدی )1980 میالدی(

گشایش اولین دوره مجلس شورای اسالمی
1383 خورشیدی )200۴ میالدی(

در  ریشتر  درجه   6.۴ قدرت  به  زلزله ای  وقوع 
کوهستانی  مناطق  و  مازندران  تهران،  استان های 

شمال ایران

دوشنبه 8 خرداد/29 می
1336 خورشیدی )19۵7 میالدی(

زادروز محسن مخملباف، نویسنده و فیلمساز، 
در تهران

1381 خورشیدی )2002 میالدی(
نویس  فیلمنامه  کسمایی،  حبیب اهلل  درگذشت 

سینمای پیش از انقالب ایران

سه شنبه 9 خرداد/30 می
1286 خورشیدی )1907 میالدی(

صوراسرافیل  روزنامه  شماره  اولین  انتشار 
و  تبریزی  خان  میرزاقاسم  همکاری  با 
میرزا  نویسندگی  با  شیرازی،  میرزاجهانگیرخان 

علی اکبر خان قزوینی معروف به دخو )دهخدا(
1298خورشیدی )1909 میالدی(

زادروز فریدون توللی، شاعر و باستان شناس
1303 خورشیدی )192۴میالدی(

االطباء،  ناظم  اکبرخان  دکترعلی  درگذشت 
پزشک و مؤلف »فرهنگ نفیسی« 

131۴ خورشیدی )193۵ میالدی(
زادروز  بیژن مفید، کارگردان و بازیگر تئاتر 

136۴ خورشیدی )198۵ میالدی(
درگذشت فریدون توللی، شاعر و باستان شناس

کتاب  شرکت  در  توللی  فریدون  کتابهای    
موجود است.

چهارشنبه 10 خرداد/31 می
1290 خورشیدی )1911 میالدی(

تصویب قانون طبابت و نظام پزشکی در مجلس
13۴8  خورشیدی )1969میالدی(

درگذشت دکتر حسن ارسنجانی - وزیر پیشین 
کشاورزی و مجری الیحه ی اصالحات ارضی- 

روزنامه نگار و وکیل دادگستری 
1380 خورشیدی )2001 میالدی(

درگذشت شاهزاده لیال پهلوی، در لندن
1381 خورشیدی)2002 میالدی( 

درگذشت حبیباهلل کسمایی فیلمنامه نویس
1383 خورشیدی )200۴ میالدی(

درگذشت حسین ملک، جامعه شناس، محقق، اندیشمند 
فلسفه و نویسنده در سن 83 سالگی در پاریس

138۵ خورشیدی )2006 میالدی(
درگذشت محمود اعتمادزاده )م.به آذین( مترجم 
و شاعر نامدار ایرانی. متولد 1293 خورشیدی در 
شهر رشت. یکی از معروف ترین آثار او ترجمه 

»دون آرام« اثر میخائیل شولوخوف.
قلم  هم  نویسی  نمایشنامه  عرصه  در  آذین  به 
حدیثی  گویای   )13۵۵( کاوه  نمایشنامه  آزمود. 

باستانی با بیان و شگردهای هنری معاصر است.
آثار بسیاری از نویسندگان بزرگ جهان )بالزاک، 
به  را  شولوخف…(  شکسپیر،  روالن،  رومن 

فارسی شیوائی ترجمه کرد. 
  کتابهای اعتمادزاده )به آذین ( در شرکت کتاب 

موجود است.
 1389 خورشیدی )2010 میالدی(

از  که  پیانو  برجسته  نوازنده  آرزومانیان  آندره 
بیماری سرطان استخوان رنج می برد در سن ۵6 

سالگی، در تهران درگذشت. 
آندره آرزومانیان نوازنده »پیانو« و سازنده موسیقی 
صادقی،»ماهی«  اکبر  »سیمرغ«  فیلمهای  متن 
کامپوزیا پرتویی، »شنگول و منگول« پرویز صبری، 
»رانده شده« جهانگیر جهانگیری، »سکوت« علی 
سجادحسینی، »علی و غول جنگل« بیژن بیرنگ و 
مسعود رسام، »خانواده کوچک ما« شاپور قریب، 
هرگز«  »بیتو  عندلیبی،  جمشید  خون«  بلور  »از 

هوشنگ درویشپور، بود. 
1390 خورشیدی )2011 میالدی(

درگذشت عزت اهلل سحابی )متولد 1309، تهران 
ایرانی،  سیاستمدار  تهران(   ،1390 خرداد   10  -
روزنامه نگار، اقتصاددان، فعال ملی مذهبی، رهبر 
شورای فعاالن ملی مذهبی ایران، عضو شورای 
انقالب، رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور، عضو 
جمهوری  اساسی  قانون  در  بازنگری  شورای 
مجلس  اولین  در  تهران  مردم  نماینده  اسالمی، 
خبرگان قانون اساسی و دوره اول مجلس شورای 

اسالمی 

پنجشنبه 11 خرداد/1 جون
1303 خورشیدی )192۴ میالدی(

به  تهران-  -در  اسالم  اتحاد  روزنامه ی  انتشار 
مدیریت شیخ حسین لنکرانی

131۴ خورشیدی )193۵ میالدی(
تصویب اساسنامه  نخستین فرهنگستان ایران به 

وسیله  هئیت وزیران 
1319 خورشیدی )19۴0 میالدی(

و  شناس  زبان  شناس،  علی محمد حق  زادروز 
پژوهشگر

1361 خورشیدی )1982 میالدی( 
خوشنویس  میرخانی،  سیدحسین  درگذشت 

ونوازنده کمانچه
1383 خورشیدی )200۴ میالدی(

و  متفکر  مؤلف،  ملک  حسین  درگذشت 
پژوهشگر مسایل ایران در پاریس

پیشکسوت  بازیگر  سلیمانی  پروین  درگذشت 
ایست  و  تنفسی  عارضه  دلیل  به  ایران  سینمای 

قلبی در تهران.
1390 خورشیدی )2011 میالدی(

درگذشت هاله سحابی، دختر عزت اهلل سحابی، 
پی  در  و  خود  پدر  درگذشت  از  بعد  روز  یک 
او  به مراسم تشییع جنازه  امنیتی  حمله ماموران 

در لواسان.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
26 می تا 1 جون  )5 تا 11 خرداد(

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

از خوانندگان سبک رپ،  تتلو  امیر  به  امیرحسین مقصودلو معروف  خبر: 
در فرودگاه مهرآباد با حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی کاندیدای انتخابات 

ریاست جمهوری اسالمی دیدار کرد.
فردای بعد از اعالم نتیجه انتخابات، حاج آقا رئیسی به امیرخان تتلو زنگ میزنه و:

حاجی: الو تتل، خودتی؟
تتل: آره حاجی جونم، خوبی؟

حاجی: حاجی جونو زهرمار مرتیکه خالتور!
تتل با آواز:

               بله بله چشم، من هر چی بگی گوش میدم حتما
               کاری یم ندارم که حق با کیه چی کار این حرفا دارم من اصال

حاجی: باس می دادم مثه دهه شصت سر به نیستت کنن، لعنت به این روزگار نکبتی که 
مجبور شدم به خاطر رای جمع کردن به هر ننه قمری رو بندازم.

تتل با آواز: 
              حاال که اشکامو دیدی میگی که از من بریدی
                میگی که چیزی نمونده بینمونو ازم نا امیدی

               میگی که راه تو دوره میگی خونه سوت و کوره
               من میگم دوسم نداری تو میگی نه مگه زوره

حاجی: مرتیکه قرتی، تو گولم زدی، اون روزی که تو اوین بازداشت بودی و التماس 
می کردی که واست حکم آزادی بگیرم، هی برام خوندی:

منم اشِک چشام خوِن دلم  
آقا کمک کن  

میخوام دردا از این خونه برن  

آقا کمک کن  
منم گمراهمو غرِق گناهم  
میخوام یه قوِل مردونه بدم  

آقا کمک کن  
تتل با آواز:

                میدونم رو سیاهم دورِ راهم
                مگه بعِد خدا جز تو کسی هست
                به دستش باشه گره ی کورِ کارم

حاجی: مگه نگفتی اگه ازم حمایت کنی، چهار پنج میلیون فالور اینستاگرامت بهم رای 
میدن، پس چی شد؟

تتل با آواز: 
              نمک رو زخم من نپاش

              تویی تنها دلخوشیم
              غیر مستقیم تیکه ننداز

تتل بدون آواز:حاجی جونم روم سیاس، اکثرشون زیر سن قانونی  رای دادن بودن.
حاجی: ای تف تو ذات پدر پدرسوخته ات!

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=43011
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=9314&Status=2
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خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

نقد و نظر:           

شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با گلف  نیوز 
خواستار مقاومت مسالمت آمیز در ایران شد

برخورد خشونت آمیز با تجمعات مردمی 
پس از انتخابات در شهرهای ایران

شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه اختصاصی با نشریه 
اماراتی گلف نیوز و همزمان با سفر پرزیدنت ترامپ به 
خاورمیانه ابراز نگرانی کرده که تندروهای درون سپاه 
کودتا  در  سعی  است  ممکن  ایران  انقالب  پاسداران 
داشته باشند و بخواهند پس از مرگ علی  خامنه ای، 
را  پارلمانی«  »دیکتاتوری  نوعی  ایران  ساله  رهبر 77 

جایگزین سازند.
شاهزاده رضا پهلوی دولت های خارجی را ترغیب 
می کند که از سرنگونی رژیم کنونی ایران حمایت کنند، 
برای  تازه ای  او پیش بینی می کند سپیده دم  چیزی که 
مردم ایران و نقش این کشور در منطقه باشد، »رژیم 
همین  االن هم پاره پاره شده  و مرگ خامنه ای مسائل را 

برای نظام پیچیده خواهد کرد«.
وی با طرح این سوال که »آیا ماهیت بنیادین روحانیت 
رژیم تغییر خواهد کرد؟« بیان کرده »طبق دو سناریوی 
جناح های  بعضی  بیفتد،  اتفاق  این  می تواند  محتمل 
درون سپاه ممکن است بخواهند کودتا کنند و رژیم را 
به یک دیکتاتوری شبه نظامی ساده تر تغییر دهند تا منافع 
و قدرت خود را کنترل کنند. یا ممکن است به مردم 
بپیوندند و اجازه دهند تا تغییر کامل رژیم با خونریزی 

بسیار کمتری رخ بدهد«.
او عنوان کرده »تمرکز و تمایل و انتظار من این است 
که این اتفاق در آینده رخ بدهد و باز هم به تصمیمات 
برای  خارجی  دولت های  که  دارد  بستگی  روشنی 

حمایت از مردم ایران باید اتخاذ کنند.«
شاهزاده رضا فقط 17 سال داشت که کمی پیش از 
انقالب اسالمی آیت اهلل خمینی در  سال 1979،  ایران 
را به مقصد ایاالت متحده ترک کرد. وارث تاج و تخت 
حکومت شاهنشاهی ایران علناً از قیام مسالمت آمیز، 
اعتصابات و نافرمانی مدنی از سوی آحاد مردم ایران 
حمایت می کند؛ به امید سرنگونی کسانی که پدرش 
را-که یک سال پس از تبعید اجباری در گذشت- از 

قدرت به پایین کشیدند.
»اگر  افزود:  گفتگو  این  در  پهلوی  رضا  شاهزاده 
عناصری که گفتم، یعنی هم تحوالت داخلی و هم 
حمایت دولت های خارجی از مردم ایران، دسترس پذیر 
باشد، ممکن است چنین سناریویی با موفقیت محقق 
شود، من ادعا نمی کنم که همه ی اعضای سپاه همراه 
آن  با  آنها  از  بسیاری  اما  شد،  خواهند  تغییرات  این 

همراهی می کنند«.
و  به حفظ  زیادی  توجه  »من  گفت:  همچنین  وی 
گسترش روابط ام با این عناصر در رژیم دارم. شخصاً به 
شما اطمینان می دهم که آنها وجود دارند و روز به روز 

با گذشت زمان بی  تاب تر می شوند«.
او ادامه داد:  »ما با قوت بخشیدن به عزم و اراده ی 
ایرانی ها و جامعه ی بین المللی، می توانیم هرچه زودتر 
شاهد شکاف ها و نهایتاً فروپاشی رژیم باشیم. در نظر 
بگیرید که برای مردم ایران و جهان این کم هزینه ترین 
سناریوی تغییر است و قطعاً نسبت به جنگ، انتخاب 

عاقالنه تری است«.
شاهزاده رضا پهلوی گفت که به لطف فناوری های 

جدید که امکان جریان آزاد اطالعات را فراهم کرده، 
ارتباط اش را از خارج با ایران حفظ کرده؛ او معتقد 
چالش«  »بزرگترین  اطالعات  آزاد  جریان  که  است 

پیش روی روحانیان در ایران است.
رادیویی  و  تلویزیونی  شبکه ی  سال 201۴  در  وی 
خود را تاسیس کرد و در سال 2011 در یک رای گیری 
آنالین که توسط ایستگاه رادیو فردا  برگزار شد، به 

عنوان چهره سال انتخاب شد.
فرو  دین ساالر  رژیم  »دیوارهای  که  داد  شرح  وی 
ریخته و هیچ چیز را در داخل و خارج مرزهای خود 
نمی تواند حفظ کند، جریان آزاد اطالعات بزرگترین 
چالش رژیم آخوندی است که آرزو دارد ایران را به 
قرن ششم و هفتم بازگرداند، زمان می گذرد و هنگام 

پاسخگویی نزدیک می شود«.
به گفته شاهزاده رضا پهلوی پس از انتخاب دونالد 
ترامپ به عنوان رییس جمهوری آمریکا، همچنان هیچ 
تهران  به  نسبت  این کشور  ندارد که رویکرد  امیدی 
سختگیرانه تر شود. شاهزاده رضا گفت: »در تمام عمرم 
هیچ گاه روی دولت های خارجی حسابی باز نکرده ام و 

به آنها وابسته نبوده ام«.
از  کنم،  آگاه  را  دنیا  که  مامورم  »اما من  وی گفت: 
جمله دولت های خارجی که با آنها در ارتباط هستم. 
ایران  مردم  بر  را  خود  تمرکز  وجه  بهترین  به  آنها 
گذاشته اند- اما تمرکزی بر رژیمی که ماهیت غیرقابل 
اعتمادش را بارها و بارها ثابت کرده، ندارند. این رژیم 
اصالح ناپذیر است و هیچ مذاکره ای تعهد بنیادین آن 
نسبت به گسترش و دستیابی به کنترل کل منطقه را 

تغییر نخواهد داد«.
شاهزاده رضا پهلوی نسبت به جنگی تمام عیار علیه 
ایران هشدار داد و گفت که این کار می تواند به تقویت 
رژیم کنونی منجر شود. او گفت: »جنگ چاره ی کار 

نیست«.
به گفته ی وی »جنگ فقط برای منطقه بی ثباتی و 
برای کشور من خرابی به بار می آورد و رژیم را متحد 

به  می کند و فقط موجب هدایت جریان زندگی آن 
شاهرگ حیاتی دیگری می شود«.

یکی از پیشنهادات او عفو »اعضای پرشمار سپاه و 
بسیج است که از خواب غفلت بیدار شده اند«، کسانی 
هیچ کس«  »سرزمین  در  انسان هایی  را  آنها  وی  که 

توصیف می کند.
نیاز دارند،  او گفت: »آنها به یک استراتژی خروج 
می دانم که این پیشنهادی دست اول و مبتنی بر واقعیت 
است. به همین دلیل است که من خواهان آشتی مّلی 

و عفو شده ام«.
وی معتقد است، این راهکار برای این عناصر فرصتی 
ایجاد می کند که علیه رژیم به مردم بپیوندند و »آنها 
هم  رژیم  این  از  پس  که  باشند  داشته  اطمینان  باید 
آینده ای خواهند داشت. دنیا هم باید از تهدید نظامی 
ایران دست بردارد. این کار هیچ کمکی به این فرایند 
نمی کند، بلکه مجبورشان خواهد کرد که پشت رژیم 
صف آرایی کنند و همچنین ما را مجبور خواهد کرد 
که با چنین اقداماتی مخالفت کنیم، این  ]جنگ[ یک 
سناریوی باخت- باخت است که تنها به نفع رژیم تمام 

خواهد شد«.
وی گفت که رژیم کنونی »مشروعیت خود را در 
این  از دست داده« و اظهار داشت که »  ایران  داخل 
اتفاق تنها بر اثر گذشت زمان رخ داده« و حاال سوال 
این است که روحانیان »تا چه مدت و با چه هزینه ای 
می توانند« همچنان قدرت خود را در ایران حفظ کنند.

او در پایان این گفتگو توضیح داد: »روش تغییری که 
من تجویز می کنم حمایت از مبارزات غیرخشونت آمیز 
و نافرمانی مدنی است؛ ابزاری که رژیم را از درون فلج 
خواهد کرد. این می بایست با حمایت های خارجی از 
ایرانیان همراه شود؛ حمایت هایی در شکل و شمایل 
فشارهای سیاسی و دیپلماتیک و اقتصادی که می تواند 
تحریم های  مانند  تغییردهد-  مردم  نفع  به  را  معادله 

هوشمند علیه نخبگان حاکم و مافیای سپاه«.

تجمع شهروندان و حامیان حسن روحانی پس از 
و شادی خالصه  در جشن  انتخابات  در  او  پیروزی 
نشده و گروه کثیری از شهروندان در نقاط مختلف 
ایران از این فرصت برای اعتراض استفاده کردند که 
برای آنان به قیمت ضرب و شتم و گاز اشک آور تمام 
شده است.روزنامه اینترنتی کیهان لندن به دنیال موضوع 
رفته و از ابعاد گوناگون در گزارشی چند رسانه ای این 
رویدادها را بررسی کرده است که در ادامه بخشی از 

این گزارش ها مکتوب شده است:
به دنبال برپایی جشن های خیابانی پس از پیروزی 
حسن روحانی در انتخابات در چند شهر ایران نیروی 
انتظامی و نیروهای بسیج برای پراکنده کردن شهروندان 
متوسل به زور شدند و عالوه بر استفاده از گاز اشک آور 

با افراد برخورد فیزیکی شده است.
شدت برخورد در بعضی شهرها آنقدر شدید بود که 
حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی در 
یادداشتی تلگرامی نوشته »در میان جریانی که احساس 
می کند میدان اخالق و سیاست را باخته است مساله 
دار شدن رده های پایین و خشم و ناامیدی فراگیرست«.
این  و  درگیریست  مستعد  »صحنه  می نویسد:  آشنا 
بزند.  به منافع و مصالح ملی صدمه  می تواند شدیداً 
شاید بعضی از مدیران میدانی این جریان تند رو بدشان 
نیاید که با ایجاد درگیری، ریزش نیروهای خود را با 

حماسه مدیریت کنند«.
به اعتقاد مشاور روحانی عناصر ضدانقالب هم مثل 
باید دانست که هرکس  همیشه عاشق درگیری اند و 
خشونت را شروع کند، اصل صورتحساب را دولت 

مستقر می پردازد«.
او در پایان خطاب به هواداران روحانی گفته »شما را 
بخدا بیشتر مواظب خیابان باشید تا برای کشور ماجرا 

درست نکنند«.
نیروهای  بین  درگیری  در  اصفهان  زرین شهر  در 
ناحیه صورت  از  بسیجی و شهروندان یک شهروند 
به شدت مجروح شده است و آنطور که از تصاویر 
پیداست و شاهدان عینی گزارش دادند با یک شی ء 

برنده به او ضربه خورده است.
در  شهروندان  گزارش های  ایران  مختلف  نقاط  از 
یا  پلیس  که  است  آن  از  حاکی  اجتماعی  صفحات 
نیروهای بسیج برای برهم زدن تجمعات یا تظاهرات 
اعتراضی مسالمت آمیز گروه های مختلف اجتمای اقدام 
به رفتار خشونت آمیز کرده است. در شهرهای مختلف 

خود جشن و شادی بیان اعتراض بود.
هفته نامه فرانسوی اکسپرس در گزارشی به انتخابات 
ایران پرداخته و نوشته »آنچه این ساختار بتون آرمه 
نظام اسالمی را بیش از هر چیز دیگری تهدید می کند، 
کمتر غلیان خشن یک آتشفشان است، که جریان آرام 
و آهسته، ولی تخریبی هزاران جویبار زیرزمینی است. 
جویبارهای کوچکی که برای رسیدن به بستر بزرگ 
دریا و آزادی، تمامی موانع بر سر راه را با آهستگی از 

میان بر می دارند«.
این هفته نامه می نویسد، هم اکنون شبکه های اجتماعی 
در اعماق جامعه ایران رسوخ کرده است و در حال 
ایجاد یک دگرگونی بسیار عمیق در جامعه ایران است. 

روحانیون، آژانس های خبری تحت تسلط پاسداران، 
و  پارک ها  خرید،  مراکز  رستوران ها،  صیغه،  مراکز 
بسیاری دیگر از اماکن عمومی در ایران به شبکه های 
اجتماعی مرتبط شده اند. تلگرام، ایمو، واتساپ، فیس 
بوک و… چنان در زندگی روزمره ایرانیان رسوخ کرده 
که دیگرهیچ قدرتی نمی تواند مسیر پیشرفت آن را تغییر 

دهد.
اکسپرس می نویسد که حسن روحانی، در کنار حل و 
فصل پرونده پیچیده هسته ای اقدام بزرگ دیگری را نیز 
در جامعه ایران انجام داده است. پشتیبانی و حمایت و 
دفاع او از توسعه شبکه های اجتماعی در ایران، با وجود 
مخاطراتی که این رویکرد برا ی او در بر داشته، جبهه 
جدیدی را در عرصه آزادی و حقوق اجتماعی در ایران 
گشوده است. جبهه ای که در آن، حاکمیت نظام اسالمی 

نبرد را پیشاپیش باخته است.
نکته مهم اینکه بسیاری از منتقدان اجتماعی بر این 
باورند که دولت از برخوردها کامال مطلع است و از 

رفتار قهری نیروهای انتظامی حمایت می کند.

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=706&Status=2
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کیوان مسعودی - نویسنده رادیو زمانه:

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

نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

آنان خاستند تا به جنگ کدام افراط روند؟

فاشیسم  و  ایرانشهر

هنگفت  از خریدهای  خیلی ها  اخیر،  روزهای  در 
در  که  هویی  های  و  ترامپ   از  عربستان  نظامی 
و  شدند  نگران  بود،  شده  برپا  ایران  علیه  ریاض 
بسیاری ها از انزوای ایران و اتحاد عرب های خلیج 

فارس و ترامپ علیه ایرانسخن گفتند. 
و البته بسیاري هم خرسند و رضایت مند که آي، 
ائتالف کنید و تا مي توانید ایران را به انزوا و شرایط 

سخت بازگردانید. 
اینجاست که تحلیلگران غربي هم نوشته اند  نکته 
امریکا  جدید  دولت  آبدوخیاري  سیاست هاي  که 
و  تبلیغات  این  و  برد  نخواهد  پیش  از  کاری  هیچ 
منطقه  در  موجود  واقعیت های  نمی توانند  خریدها 
به  عربستان  دهند، چون  تغییر  عربستان  به سود  را 
سادگی توان الزم را ندارد. همانگونه که در یمن به 

گل نشسته است.
دونالد ترامپ هنوز در خاورمیانه بود که عرب های 

حاشیه خلیج فارس به جان هم افتادند! 
به  را  امیر قطر در یک سخنرانی آشکار عربستان 
خواند  منطقه  در  تروریسم  عامل  مستقیم  غیر  طور 
میان  اختالفات  میزان  و  کرد  تمجید  ایران  از  و 
کشورهای عرب حاشیه های خلیج  فارس و تصنعی 

بود نمایش هایشان را بر مال کرد.
در واقع عربستان و حامیانش که خشمگین از عدم 
توانایی خود برای مقابله با ایران هستند پس از این 
نشست تصنعی با ترامپ، خشم خود را بر سر مردم 
بحرین خالی کردند و  پنج شهروند بی دفاع بحرینی 
را کشته و دست به سرکوب ها و بزن و بگیرها در 

بحرین کردند. 
واکنش العربیه فارسی را ببینید، فقط در صحفه اول 

خود، هفت خبر در خصوص قطر منتشر کرد. 
در  که  دوبی  پلیس  رئیس  اظهارات   جمله  از 
دشمنی با ایران پر سابقه است را منتشر کرده است: 
امنیت  اداره  و  پلیس  رئیس   نائب  خلفان،  »ضاحی 
عمومی دبی سخنان شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر 
قطر را »فاجعه سیاسی« خواند که به گفته او قطر را 
از مواضع عربی-اسالمی مطرح شده در نشست های 

ریاض جدا کرد.
ضاحی خلفان در شبکه توئیتر، سخنان امیر قطر را 

به باد انتقاد گرفت و این کشور را به ترجیح دادن 
متهم  به کشورهای عربی  المسلمین  ایران و اخوان 

کرد.
اخوان  دادن  »ترجیح  نوشت:  توئیتر  در  خلفان 
امارات،  سعودی،  پادشاهی  بر  ایران  و  المسلمین 
کویت و بحرین، از سوی قطر، یک فاجعه سیاسی 

است«. 
او افزود: »نشست های ریاض را در حالی به پایان 
مواضع  یکپارچگی  برای  را  خدای  که  رساندیم 
امروز قطر  اسالمی، عربی و جهانی شاکر بودیم و 
این وحدت را شکسته است. نه زمان مناسب است، 
از خدا  به جاست.  نه سخنان  و  مناسب  بهانه ها  نه 

برای آن ها هدایت طلب می کنیم.«
شیخ تمیم امیر قطر گفته بود : »خطر حقیقی رفتار 
برخی کشورها است که باعث پدید آمدن تروریسم 
شده است، زیرا این کشورها نسخه تندرو اسالم را 
نمایندگی  را  اسالم  تسامح  و  مدارا  ارزش های  که 
نمی کند برگزیده اند و چون نمی توانند با آن مواجه 
هرگونه  و  زده اند  طبقه بندی هایی  به  دست  شوند 

فعالیت عادالنه را مجرمانه می دانند.« 
کدام کشور است که نسخه تندروانه از اسالم دارد؟  
پدید  باعث  که  است  کشور  کدام  قطر  امیر  منظور 

آمدن تروریسم شده؟ غیر از عربستان است؟ 
ندارد  حق  هیچکس  بود  گفته  ادامه  در  قطر  امیر 
طبقه بندی  تروریست  را  المسلمین  اخوان  چون 
کرده، ما را متهم به تروریسم بکند و نقش مقاومت 

حماس و حزب اهلل را منکر شود.
***

در سوي دیگر داستان:
- موقعیت متزلزل فعلی ترامپ در آمریکا: دولتی 
بحران  فقط  فقره  یک  در  که  هم گسیخته  از  کامال 
زباله هسته ای آن، کافی بود تا دولتی را بحرانی کند 
ولی اینها چنان گرفتارند که ریزش تونل نگهداری 
رییس  که  وزارتخانه ای  مسوولیت  با  پلوتونیوم 
بی ربطش می خواهد منحلش کند، خبر هم محسوب 
در  شده اش  برکنار  فدرال  پلیس  رییس  نمی شود؛ 
امنیت  مشاور  دولت؛  علیه  می دهد  شهادت  سنا 
ملی چندروزه اش محاکمه می شود به خاطر ارتباط 
آنقدر اوضاع  از ترکیه؛ و  با روسیه و دریافت پول 
پیشنهاد  نفر   ۴ حال  به  تا  که  است  عقرب  در  قمر 
ریاست پلیس فدرالش را نپذیرفتند؛ و این تازه بهار 
بهتر  است.  کاشت  فصل  هنوز  است،  دولت  این 
است باآل سعود رقص شمشیر کند تا حواس ها را 

از رقص لزگي کاخ سفید دور کند.
***

مصیبت این داستان کجاست؟ 
که  کردند  افتتاح  مرکزی  که  آنجاست  مصیبتش 
همگي دور گوی بلورینه ای ایستاده اند، با نام »مرکز 
جهانی مبارزه با افراط گرایی«. اینکه اسم آن را از 
طرح منسوب به رییس دولت اسالمی در ایران وام 

گرفته اند که هیچ، مصیبتش اینجاست که در مراسمی 
که برگزار شد گوینده توضیح داد که در طبقه اول که 
مردان نشسته بودند تحرکات افراط گرایان بررسی 
می شود و در طبقه پایین زنان به تولید محتوای ضد 

افراطی مشغولند!
مردانه ا ش  و  زنانه  افراط گرایی«  با  مبارزه  »مرکز 
عبدالوهاب  نوه   مختلف!  طبقات  در  و  جداست 
با  مبارزه  ما مرکز  برای  بنن می نشیند و  استیو  کنار 
جدا  مردانه  و  زنانه  که  می کند،  افتتاح  افراط گرایی 
دارد! فدای این همه تسامح شما سردمداران تساهل 
روسای  اینها  که  دنیایی  حال  به  بخندیم  و مدارا. 
یا  هستند،  زنانش  حقوق  و  بشر  حقوق  کمیته های 

گریه کنیم؟
***

این مضحکه نه تنها جدیت ندارد بلکه مشمئز کننده 
هژموني  و  پایگاه  بیشتر  روز  به  روز  امریکا  است، 
سابق خود را از دست مي دهد، چه در میان مردمان 

خاورمیانه و چه در چشم دولت هاي اروپایي. 
فلسفه لوس گزینه نظامي روي میز هم که هر روز 

بیشتر مبرهن مي شود الف ناشتایي بیش نیست.
کسانی که در ریاض گرد آمده بودند تا علیه ایران 
طرح بریزند و »ائتالف« تشکیل بدهند ناگهان با یک 
حقیقت سخت همراه با یک پیام مهم مواجه شدند 
دیگری  جنس  از  امروز  ایران،  »مردم  اینکه  آن  و 

هستند«.
که  همونطور  اما،  نیست.  نظامی  حمله  از  خبری 
ظریف گفت، جهان به خاطرش هست که آن سال ها 
هم سعودی ها در رأس متحدان آمریکا بودند و یازده 

سپتامبر ناگهان رخ داد.
شمشیر به دست زنگی مست یعنی این. از حمله 
نا ممکن حکومت های کاغذی  و  نا موجود  نظامی 
خلیج فارس نترسیم، از این بترسیم که فردا روزی که 
این ساختارهای حصیری فرو ریخت، در ویرانه هاش 
در  تحریرالفالن  و  داعش  و  النصره  و  طالبان  چند 
انتظار جهان است. مبارزه با افراط گرایی را، با همین 
مردانتان  کنار  برقع  زیر  حتی  زن های تان  دادن  راه 
شروع کنید، با بهبود شرایط کار پانزده ملیون برده ای 
که در سعودی از سقوط شان از پنجره فیلم می گیرید 
به جای کمک کردن به آنها. مصیبت دولت سعودی 
نیست، مصیبت کثافتی است که سعودی دارد در کل 
منطقه خاورمیانه با دالر نفتی و وهابیسم و ضدیت 
زنان و هزاران مرض دیگر می پرورد و مصیبت  با 
کاپیتالیزمي است که سر در آخور این کثافت است، 
چرا که منافع اش را تامین مي کند. چرا که ترامپ 
بود  گفته  است.  »پول«  اینها  با  من  مسئله  بود  گفته 
پرداخت  چیزی  و  می گیریم  آنها  از  »من بعد  که 
نمی کنیم«. مصیبت اینها بازي با ایران نیست، بازي 
با آتش است این آتش آخرش هم دامن خود آنها را 

خواهد گرفت، هم دامن جهان را.
***

ماشین هویت ساز  شکوه ایرانی و عظمت آریایی، پدیده 
تازه ای را، این بار به زبان انگلیسی و در بازار جهانی 
اشتباه  نه،  ُجرجانی.  رضا  جیسون  است:  کرده  عرضه 
با نشان  ناسا،  ایرانی خیالی در  دانشمند  او یک  نکید، 
فروهر بر کراوات، نیست که نتوانیم در عالم واقع به او 
افتخار کنیم. او حقیقتاً وجود دارد، و با کمال شرمندگی 
آمریکا است.  نئوفاشیستی در  پرداز جنبش های  نظریه 
اگر بخواهیم این پدیده را — با ارجاع به متن معرفی نامه  
او در وب سایت آلت-رایت ]یا راست بدیل[—معرفی 
کنیم: »دکتر جیسون رضا ُجرجانی، یکی از بنیان گذاران 
altright. com، عضو هیئت مدیره ی آن و همین طور 
سردبیر انتشارات دست راستی آرکتوس مدیاست. وی 
یک ایرانی-آمریکایِی اهل نیویورک است که تبارش به 
مردمان سرزمین های پارس و اروپای شمالی برمی گردد. 
در  نیویورک  دولتی  دانشگاه  از  فلسفه  دکترای  مدرک 
مقام عضو  در  در حال حاضر،  و  دارد  بروک  استونی 
هیأت علمی انستیتو تکنولوژی نیوجرسی، به تدریس 
و   ،)STS( جامعه  تکنولوژی،  علم،  درباب  دوره هایی 
همین طور تاریخ ایران، مشغول است. وی عضو حرفه ای 
با  همچنین  و  است   )SSE( علمی  اکتشافات  انجمن 
سازمانی  می کند؛  همکاری  ایرانی”  “رنسانس  سازمان 
که کار خود را وقِف محقق ساختن انقالبی فرهنگی در 
ایران بزرگ، بر پایه  میراث تمدن ایران پیش از اسالم، 
کرده است. کتاب نخست او، پرمتئوس و اطلس، توسط 
انتشارات آرکتوس در سال 2016 منتشر شده و توانست 

جایزه ی انجمن فراروانشناسی را از آِن خود کند.«
در یکی از مطالبی که در معرفی کتاب پرومتئوس و 
اطلس نوشته شده، چنین آمده است: »ُجرجانی در این 
کتاب تالش می کند ماتریالیسم نیهلیستی و عقل گرایی 
از  آن هم  کند،  واسازی  را  مدرن  غرب  بی ریشه وبنیاد 
برپایه ی  مدرن  غرب  چگونه  اینکه  نشان دادن  طریق 
یافته و  امر شبح گون )the spectral( قوام  سرکوب 
اینکه چرا مدرنیته  غربی رابطه ای طفیلی و انگل مآب با 

بنیادگرایی مذهبی از نوع ادیان ابراهیمی داشته است.«
ُجرجانی در این کتاب منتقد حاشیه ای شدن دورجنبی 
به منزله ی   )ESP( )Psychokinesis( و حس ششم 
امور “فراطبیعی” )“Paranormal”( در غرب است. 
به نظر جرجانی، شیوه های تقلیل گرایانه ی علم مدرن، 
این  کردن  تلقی  غیرعقالنی  با  عملی،  اهداف  به خاطر 
پدیده ها راه را بر ماوراءطبیعه مسدود کرده است. کتاب 
ُجرجانی در پی توصیف انقالب علمی  ای است که قرار 
است از طریق سامان بخشی دوباره به سیاست و جامعه، 
تمدن را براساس پارادایم های پیشادکارتی یا پیشامدرن 

بنیان نهد؛ انقالبی که ُجرجانی از آن تحت ایده  “انقالب 
برای  است  درخواستی  و  می زند  حرف  شبح گون” 
به رسمیت شناختن آگاهانه ی تحقیق درباره ی پدیده هایی 
و  تله پاتی   ،)clairvoyance( غیب گویی  همچون 
مدرن  علوم  پارادیم  تأثیر  تحت  همواره  که  دورجنبی 
سرکوب شده و به حاشیه رفته اند. ُجرجانی بر این تأکید 
 )psychic( می کند که چگونه وجود ظرفیت های روانی
در قلمرو حیوانات و در قبایل ابتدایی نشان می دهد که 
حس ششم در انسان صرفاً یک پدیده ی ماوراءطبیعی 
است،  متوقف شده  بشری  توانایی  یک  بلکه  نیست، 
باستانی وجود  تمدن های  پیچیدگی های  که  توانایی ای 

آن را اثبات کرده اند.
یاد  را  آدم  کتاب،  این  در  جناب جرجانی،  بی اغراق 
شخصیت پروفسور ُکلوی در سریال sense می اندازد. 
پیشامدرن،  و  پست مدرن  توأمان  سیمایی  تجسم 
ُجرجانی کم وبیش مشابه با پروفسور کلوی، درخواسِت 
همچون  اسطوره ای  کهن الگوهای  به رسمیت شناختن 
پرومتئوس و اطلس را دارد که توانمندی شان فوق انسانی 
است. او ادله می آورد اکتشافات متهورانه  علمِی تمامی 
جهان وطنی  وعده ی  با  را  خود  که  فرهنگ هایی  آن 
میراث هلنی تطبیق داده اند تحت تأثیر و ُملهم از این 
دو کهن الگو هستند: یک، کهن الگوی پرومتئوس، خدای 
خالق آریایی ها که با دزدیدن آتش از اُلمپ نور معرفت 
توانایی خود  با  و  قرار می دهد  بشر  نوع  اختیار  در  را 
در پیش بینی و پیش گویی، به روح جستجوگر اروپایی، 
دو،  و  می بخشد؛  تجسد  علمی،  اکتشافات  هیأت  در 
کهن الگوی اطلس، برادر پرومتئوس، حامل کره آسمانی، 
مسئولیت  بار  که  آسمان،  نگهدارنده   و  زمین  حافظ 
اسطوره ای اش در پیوند با ایده ی استتیکی تمامی انواع 
اطلس ها، مدل ها، چارت ها و نقشه هاست. همینجاست 

که پست مدرنیسم جرجانی لباس آریایی به تن می کند.
جرجانی همچنین با جزئیات، ظهور و سقوط جزیره ی 
آتالنتیس و نیمه خدایان هیبریدی آن را بررسی می کند؛ 
دانشی  و  معرفت  مباشران  مقام  در  که  نیمه خدایانی 
را  بذرش  آنان  که  دانشی  می کنند؛  عمل  جهان وطنی  
در سراسر جهان باستان پراکنده می کنند. ایمان به روح 
آتشین  امتزاج  به  دست یابی  و  آتالنتیک،  و  پرومته ای 
افق های جهان شرق و غرب، به معنای طلوع یک عصر 
جدید و سربرآوردن جامعه یکپارچه ای است که درون 
تکه تکه  هنر  و  سیاست،  مذهب،  علم،  مدرن  مرزهای 
پرسش  کتاب خود،  از  بخشی  در  ُجرجانی  بود.  شده 
دین، سرشت ماتریالیستی انسان ، و علوم بی روحی را 
انتشار و ترویج آن ها یاری رسان بوده را  که کلیسا در 

پیش می کشد. درهمین خصوص، دالیلی را برمی نهد که 
چرا اسالم، به عنوان یکی از ادیان ابراهیمی، در جهانی 
که توسط اطلس اداره می شود و روح پرومته ای بر آن 

جاری است، جایی ندارد.
ضدعرب  و  اسالم هراسانه  ضدیهودی،  مواضع 
بر  مبتنی  ناسیونالیسم  قسمی  از  دفاعش  و  جرجانی 
خوشایند  حد  آن  تا  )آریایی ها(،  سفیدپوستان  برتری 
محافل دست راستی های افراطی آمریکا بوده که وی به 
یک نظریه پردازان آنها بدل شده و هم اکنون از نفوذ بسیار 
باالیی نزد آنان برخوردار است، تا آن اندازه که توانسته 
بر جایگاه مدیریت بخش فرهنگی وبسایت آلت رایت و 
ریاست انتشارات دست راستی آرکتوس مدیا تکیه بزند.

و  تله پاتی  تفکر هایدگر،  ایجابی  و  عملی  سویه های 
ایرانی،  رسانس  و  آریایی  نژادی  برتری  غیب گویی، 
این  مجموعه  اگرچه  و…  تئوسوفی  و  کیوتو  مکتب 
عناصر از جرجانی پدیده ای عجیب و غریب می سازد، 
اما اشتباه نباید کرد او بی شک پدیده ای منحصربه فرد و 

تنها نیست.
بازگشت هویت گرایی ملی، مقارن با آغاز قرن بیست 
پدیده هایی  رشد  و  ظهور  برای  مناسبی  بستر  یکم،  و 
همچون جورجانی بوده است؛ دورانی که در آن سردار 
قاسم سلیمانی، به خاطر گسترش مرزهای نفوذ ایران، 
محبوب قلبها می شود. از این بابت باید گفت جرجانی 

نه سرمشق که سمپتوم یا دردنشان یک وضعیت است.

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
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=32714&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
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روی میز تحریریه:            

دکتر مهدی آقازمانی - 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- ریز نمرات - لباس زنان هند - معالجه

2- زود وفوري - لکه سفید روي ناخن - پایتخت ونزوئال
3- زادگاه ماندال - اثر - از مصالح ساختماني

4- عدد روستا - اسب - گلوسید - سیب آذري
5- کمیاب - باالپوش بلند - خوردني نامطبوع! - شامل 

همه
6- دندان تیز حیوانات - کج دهان - بادام

7- نوعي یقه - لقب کشور هاوائي
8- باختن - ضمیر فرانسوي - ضمیر خارجي - پیامبر

9- اثر جان مایکل کرایتون - الکترود مثبت
10- بیحال - وجود دارد - آموختني لقمان

11- خدو - واحد مقاومت - مارال - بي حرکت
12- بزرگان - خوردني بعد غذا - لیکن - ضمیر جمع

13- خاکسپاري - مجموعه تلویزیوني - پذیرفتن
14- از شعب مسیحیت - ذره باردار - از شیریني ها

15- کابین - هجوم - بزرگي وشکوه

عمودی:
1- لقب کشور تبت - کاخي در آلمان

2- قعر - سود حرام - بادفر
3- دورویي - پارتیشن - بوزینه

4- از شهرهاي مرکزي - برابر و مساوي - ماه سرد

5- جوهر انسان - کباب بي اب! - لرزانک - نژاد
6- آب بند - حرف نگفتني - رقیب خانمها! - سند

7- فرزند پسر - تشویش دل - واحد مایعات
8- بدبختي - منطقه تفریحي کرج
9- آحاد - اهل - واحد پول ایتالیا

10- کم - نیرومند - حرف تعجب - غوزه پنبه
11- دفعه و مرتبه - کیسه خیاطي - ویتامین جدول - 

مقابل حاشیه
12- تصدیق روسي - دیو شاهنامه - مار زهر دار

13- پرخور - نامادري - اشتباه معروف
14- ترس - پایتخت اتریش - نادر
15- کرم روده - ماده منفجره قوي

سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت

شما فکر می کنید جواب سالم چیست؟ قدیمی ها 
می گفتند علیک سالم.

اما پاسخ به این سوال ساده این روزها خیلی هم 
جوابش شبیه به جواب قدیمی ها نیست. مخصوصا 

در شهر فرشتگان!
بدانیم  ابتدا  این سوال  پاسخ  برای  نباشد  بد  شاید 
معنی سالم چیست تا بعد اگر خواستیم به دهانمان 
زحمت دهیم و جواب سالم کسی را علیک گوییم 

بفهمیم به چه چیزی! چه پاسخی می دهیم!
***

امیدوارم بزرگ تر ها، آنها که به جبر چرخ گردون 
مو سپید کرده اند بر ما جوان تر ها ببخشند که جای 
تربیت و احترام را با گستاخی و پرگویی پر کرده ایم. 
ما جوانترهایی که بی گمان وقتی پا به سن گذاشتیم 
مویمان بهتر است بگوییم در آسیاب سفید شده است 

تا در گردش روزگار!
نوشته  این  در  آنچه  از  ای  عمده  بخش  که  چرا 
کوتاه با شما در میان می گذارم نشان از بی توجهی ما 
جوانترها دارد تا آنان که هنوز هم علی الرغم سن باال 

و احترامشان در گفتن درود پیشگام هستند.
***

را  سالم  واژه  پارسی  پای  دیر  ادبیات  در  وقتی 
دنبال می کنیم می بینیم که عالمه دهخدا در لغت نامه 

معتبرش سالم را چنین معنی کرده است:
که  بهی  معنی  به   ، تازی  از  ماخوذ  دعایی  »کلمه 
بی گزند  و  سالمت  یعنی  گویند  کسی  بر  درود  در 
باشید و نیز تهنیت و زندش و تحیت و درود و خیر 
و عافیت و تعظیم و تکریم و با فعل: دادن، کردن، 
درودگفتن.  االطباء(.  ناظم  )از  آید.  گفتن  و  زدن  و 

تهنیت گفتن.«

عالمه همین واژه را در فارسی دری نیز باز جسته 
است و آنرا چنین معنی می کند:

و  کردن  دوستی  و  صلح  طلب  با  است  »برابر 
خواستار سالمتی شدن.«

عالمه برای سخنش شاهد هم می آورد نه یکی دو 
تا که بیش از ده تا اما ما به یکی دو تا بسنده می کنیم:

مگر با درود و پیام و سالم
دو کشور شود زین سخن شادکام

                                                                                                                 فردوسی
و یا این بیت معروف که می گوید:

گر بلندت کسی دهد دشنام
به که ساکن دهد جواب سالم

                                                                                                                    سعدی
***

باور کنیم سالم گفتن  همین مقدمه کوتاه بس که 
و یا درود فرستادن و یا ابهی خواستن همه و همه 
و  کینه  از  پرهیز  و  دوستی شدن  معنی خواستار  به 

دشمنی است.
... و ما آدم هایی که همه روزه یکدیگر را می بینیم 
وقتی لب به گفتن این واژه ساده باز می کنیم، بی آنکه 
حتی دانسته باشیم چونان صبح سال نو و روز نوروز 
هربار که یکدیگر را می بینیم، اجازه می دهیم که خانه 
نخوت ها  کینه ها،  زنگار  اینکه  جای  به  را  ما  قلب 
طراوت،  از  باران  شکوفه  کند،  اشغال  پلشتی ها  و 

سالمت، صلح و دوستی باشد.
دوستان سالم یا درود واژه ای زیباست که در پس 
بیان ساده خود، زیبا ترین حس دوستی را پنهان کرده 

است.
نه  که  ما غربت زدگان  میان  این روزها گویی  اما 
تنها در این سوی دنیا ریشه نداریم، بلکه برخی هم 
ریشه هایمان را در آن سوی جهان هم بریده ایم!! سالم 
جای دشنام را گرفته است! برخی دیگر تفاوت های 
فرهنگی و عصر مدرن را بهانه می کنند و چه عذری 
خیابان های  همین  در  ساعتی  اگر  که  گناه  از  بدتر 
سرزمینی که در مدرن بودن گوی سبقت را از دنیا 
ربوده است، قدم بزنی می بینی که این مهربانان مهمان 
نواز آمریکایی وقتی بهم می رسند و یا حتی به من و 
تو غریبه، چگونه با لبخند دریچه دوستی را به روی 
ما باز می کنند و با خوش رویی »های هاو آر یو« را 

به پیشواز می فرستند.
قدم  خیابانی  در  وقتی  می گوید  که  دارم  دوستی 

می زنی او که از کنارت می گذرد و چشم در چشمت 
می شود و به تو »های« نمی گوید، شک نکن که اهل 
چون  است،  خاورمیانه  خورده  زخم  سرزمین های 
با یک سالم  را  نگاهشان  پیوند  امریکایی ها همیشه 

ساده و یک لبخند به دوستی تبدیل می کنند.
اما  ندارم.  را  نسلی  یا  و  کسی  کردن  متهم  قصد 
را  موضوعاتی  باید  وقت ها  گاهی  بی رو دربایستی 
مطرح کرد و یاد آور شد که چرا هر روز از دیروز 
سر  بیشتر  دیروز  از  روز  هر  چرا  هستیم.  عقب تر 
فرو  فردی خود  تنهایی ها و خمودگی های  در الک 
می بریم و چرا هر روز بیشتر از دیروز از خوشبختی 

حقیقی فاصله می گیریم.
آیا براستی باید در کنار ایستاد و فقط ناظر بود؟ تا 

آن زمان که دیگر حتی همخونی هم بی معنی شود؟
بدون  که  است  روزهایی  زندگی  از  ما  سهم  آیا   

سالم شروع می شوند؟
روزهایی که بدون دوستی و صلح به پایان می رسند؟ 
جستجوی  در  و  گفتن  سالم  حتی  که  روزهایی 
صلح بودن و دوست داشتن هم در آن جرم محسوب 

می شود؟
گویی این تن مجروح تاریخی ماست که هنوز زخم 
تا  تازی  سربازان  تیز  تیغ  از  و  دارد  اسکندر  حمله 
سبوعیت سواران چنگیز مغول چنان در نهاد ما ریشه 
رویایی  و  دور  نغمه ای  جز  حافظ  شعر  که  دوانیده 

بی رنگ نمی نمایدمان.

کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند
ببرد اجر دو صد بنده که آزاد کند

قاصد منزل سلمی که سالمت بادش
چه شود گر به سالمی دل ما شاد کند

وای بر ما!

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:

خودروهایی که روزی رویا بودند
از  جهان  خودروسازی  بزرگ  کمپانی های  هم  امسال 
»مرکز مدیریت  را رونمایی کرده اند.  تازه خود  نوآوری 
و  ارزیابی  را  نوآوری ها  این  ساالنه   )CAM( خودرو« 

برترین ها را بر می گزیند.

براین اساس کمپانی فولکس واگن آلمان با 271 نوآوری 
در رتبه نخست قرار گرفته است. شرکت خودرو سازی 
آئودی به عنوان زیرمجموعه فولکس واگن بیشترین سهم 

را در ارائه نوآوری در این کمپانی داشته است.

باالترین امتیاز در عرصه نوآوری را مارک خودرو لوکس 
شرکت های  از  که  کرده  دریافت   )Bentley( »بنتلی« 
و  بلند  شاسی  مدل  است.  واگن  فولکس  زیرمجموعه 
صحرایی«Bentayga« این خودرو به سیستم ضد تکانه 

و لرزش مجهز است.

بر اساس رده بندی »مرکز مدیریت خودرو«، نوآوری های 
ارائه شده در سال 2016 توسط مرسدس بنز در رتبه دوم 
قرار می گیرد. خودروهای کالس E به دیگر خودروهای 
مرسدس بنز عالئم هشدار ارسال و رانندگان را از خطر 
تصادفی که در آن منطقه رخ داده با اطالع می کنند. بنز 
اولین خودروساز دنیا است که سیستم »خودرو به خودرو« 

را راه اندازی کرده است.
با یک جهش   )Tesla( آمریکایی »تسال«  خودروساز 
این  است.  رسانده  سوم  رتبه  به  را  خود  16رده ای 
به  و  دارد  قرار  کالیفرنیا  در  آن  مرکز  که  خودروسازی 

تعداد  گرچه  می پردازد  الکتریکی  خودروهای  تولید 
نوآوری هایش زیاد نیست، اما این نوآوری ها از کیفیت 
باالیی برخوردارهستند که باعث شده این خودروساز در 
 »D 100 S P« سومین رتبه جای گیرد. مدل جدید تسال
از باطری بزرگتری برخوردار است و برد آن رسما 600 
کیلومتر است. بر اساس بررسی »مرکز مدیریت خودرو«، 
تسال موفق شده شبکه خدمات به مشتریان اش را بهبود 
بخشد و نوآوری هایش از پختگی بیشتر برخوردار شده 

است.

در رتبه بندی نوآوری های ارائه شده برای سال 2016 
خودروساز آلمانی »ب ام و« به نسبت سال 201۵ دو پله 
به عقب رفته و در جایگاه چهارم قرار گرفته است. »ب ام 
و« در سال های قبل تر نوآوری هایی در عرصه بهبود سیستم 

ایمنی ارائه کرده بود که منجر به باال رفتن رتبه آن شده بود.
مدل  در  که  نوآوری هایی  با  موتورز  جنرال  کمپانی 
شورولت بولت )Chevrolet Bolt( به کار برده در رتبه 
»کالس  الکتریکی  این خودرو  است.  گرفته  قرار  پنجم 
متوسط« دارای برد 383 کیلومتر )بر اساس آزمایش در 
آمریکا( و ۵00 کیلومتر )بر اساس آزمایش در اروپا( است. 
 )Opel( »جنرال موتورز که شرکت خودروسازی »اوپل
را به خودروسازان فرانسوی فروخته است، خودرو »اوپل 
آمپرا ای« )Opels Ampera-e( را ساخته که مشابه 
در  که  الکتریکی  خودرو  این  است.  بولت  شورولت 

نمایشگاه 2016 پاریس ارائه شد، بزودی وارد بازار آلمان 
می شود.

هیواندا-  کره ای  خودروسازان  شده  ارائه  نوآوری های 
کیا )Hyundai-Kia( در رتبه ششم قرار دارد. گرچه 
کره ای ها نوآوری های بزرگی ارائه نکرده اند، اما آن ها کیفت 
جزئیات خودروها را افزایش داده اند. در خودرو هیبرید و 
دوگانه سوز مدل »Ioniq« استفاده از گرمای حاصل از 

دود، باعث کاهش 3 درصدی مصرف بنزین شده است.

سیتروئن »PSA« که در این  کمپانی فرانسوی پژو – 
سال اوپل هم به مجموعه آن افزوده می شود با ارائه 62 
نوآوری در مجموع در رتبه هفتم قرار گرفت. فرانسوی ها 
با ارائه سیتروئن کالسیک »مِهاری« )Mehari( با موتور 

الکتریکی بیشترین امتیاز نوآوری را کسب کردند.

کمپانی ایتالیایی فیات که خودروساز آمریکایی کرایسلر 
را خریداری کرده، موفق شد با جهشی هفت رتبه ای در 
جایگاه هشتم بهترین نوآوری ها قرار بگیرد. این کمپانی 
در سال 2016 در مجموع 77 نوآوری ارائه کرده است.

مدل »پاسیفیکا« )Pacifica( ساخت کمپانی فیات – 
کرایسلر بیشترین امتیاز نوآوری را از سوی متخصصان 
این  است.  کرده  دریافت  خودرو«  مدیریت  »مرکز 
خودرو دوگانه سوز پالگین )با باطری های قابل شارژ( 

است.

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10358&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=20557
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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 26 می 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.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=7cca6906-0d33-4219-ae48-0ddd2364a1c2
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=723c6850-33f8-4d9b-9b7d-b31224a42383
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=97ff5969-fad8-46da-a122-e1d9fbfa45dc
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=dc06158b-dd0a-4c28-a540-68728cfaf2a0
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=61472e0e-52cc-493d-83e7-4322939d43a7
http://www.08losangeles.net/08event/EventDetail.aspx?eid=6c509c6a-8ea9-4b4b-88e2-778d9071c93f
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

فیلم و سریال Netflix در  اینترنتی  کمپانی معتبر پخش 
منازعات  الرغم  علی  است  کرده  اعالم  تازگی  به  آمریکا 
پروژه  ایران در خصوص  دولتی  مقامات  ادعای  و  حقوقی 
نیمه کاره ای از اورسن ولز، در تکمیل این پروژه سرمایه 

گذاری می کند.
کمپانی »نت فلیکس« قصد دارد تا با سرمایه گذاری بر روی  
ولز«،  »اورسن  ناتمام  آخرین ساخته  باد«  دیگر  »روی  فیلم 
از  سال  از حدود۴0  پس  سینما  تاریخ  افسانه ای  کارگردان 

شروع ساخت، آن را به پایان رسانده، ترمیم و اکران کند.
در این فیلم »جان هیوستون« در نقش کارگردانی کهنه کار 
بازی می کند که در تالش است آخرین فیلم خود را تکمیل 
نیز  جوان  کارگردانان  از  دسته ای  با  حال  عین  در  و  کند 
رقابت زیادی دارد. در این فیلم مرحوم »دنیس هوپر« و »پیتر 
بوگدانویچ« نیز بازی کرده اند که بوگدانویچ در پروژه ترمیم 
و تکمیل این فیلم پس از ۴0 سال نیز همکاری خواهد کرد.

مراحل  و  کرد  آغاز  سال 1970  در  را  فیلم  این  ولزتولید 
فیلمبرداری آن تا شش سال به دلیل تغییر بازیگران، فیلمنامه 
پایان  از  پس  اما  انجامید  طول  به  مالی  مسائل  همچنین  و 
فیلمبرداری، نگاتیوها بایگانی شدند و منازعات حقوقی بر 
سر این که مالک اصلی فیلم چه کسی است، »اورسن ولز« 
تنها  او  و  بازداشت  فیلمش  کردن  نهایی  و  کار  ادامه  از  را 

۴0 دقیقه از فیلم را تدوین کرد.اختالفات پیرامون مالکیت 
نگاتیوها تا همین چندی پیش ادامه داشت.

در زمان ساخت »روی دیگر باد« شرکت فیلمسازی ایرانی   -
فرانسوی »L’Astrophore« سرمایه گذار اصلی تولید این 
خواهر  پهلوی،  اشرف  شوهر  بوشهری«  »مهدی  بود.  فیلم 
بود  فیلمسازی  آن شرکت  عمده  سهامدار  ایران،  فقید  شاه 
که مدعی مالکیت نگاتیوهای روی دیگر باد بوده است. به 
این ترتیب با وقوع انقالب در ایران، ماجرای تملک نگاتیوها 
پیچیده تر شد؛ دولت جمهوری اسالمی با ادعای مالکیت بر 
نگاتیوها، تالش کرد تا آن ها را به نفع خود مصادره کند و این 
منازعه حقوقی که در طرف دیگرش یکی از دختران اورسن 

ولز، بئاتریس ولز، قرار دارد تاکنون ادامه یافته است.
اورسن ولز تا زمان مرگش، یادداشت های بسیاری را برای 
ادامه کار به جا گذاشت که اکنون تیم سازنده جدید فیلم 
از آن ها برای تکمیل پروژه استفاده خواهد کرد. کمپانی »نت-

فلکیس« در تالش است تا جای ممکن به دیدگاه »ولز« در 
این اثر پایبند باشد.

اکتبر 198۵ در سن 70 سالگی در  اورسن ولز روز دهم 
»عنوان  او  کین«  »همشهری  فیلم  درگذشت.  لس آنجلس 
بهترین فیلم اول« یک کارگردان در تاریخ سینما را در اختیار 

دارد.

سرمایه گذاری Netflix در پروژه ای که 
ایران ادعای مالکیت آن را دارد
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