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

رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

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

هفتهنامهخبری،فرهنگی،سیاسیایرانشهر-سالبیستودوم-شماره-70آدینه9جون2017
w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

در صفحات دیگر:

سخنرانیچندفعالسیاسی
ایرانیتباردرنشستکنگره

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:70 - JUN, 9, 2017

واکنشهابهحملهتروریستیدرتهران:

تروریسممحکوماستحتیعلیهرژیمی
که خود حامی تروریسم است

شهردارلسآنجلسووفاداریبه
پیمانپاریس
سرقتپروندهمحرمانه15هزار
بیماردربورلیهیلز
جابجاییآدرسدفترپست
وودلندهیلز
در حالی نسخه چاپی ایرانشهر در
شرطسنایکالیفرنیابرای
لسآنجلس برای چاپ رفت که تنها
نامزدهایریاستجمهوری
ساعاتی از وقوع حادثه تروریستی
حمله مسلحانه به مجلس و نیز مقبره
روحاهلل خمینی در پایتخت ایران
استعمالماریجوانادرخودرو گذشته بود .اما در همین فاصله کوتاه
و با تکمیل اخبار اولیه باخبر شدیم
ممنوعشد
که متاسفانه  12تن از هموطنانمان در
این رویداد کشته و  42نفر نیز زخمی
شدند.
الیحهساعتآغازبهکار
با اینکه علی خامنه ای رهبر
دبیرستانهادرکالیفرنیا
جمهوری اسالمی رویدادهای
چهارشنبه صبح تهران را ترقه
بازی خواند اما جهان متمدن که در
ظلمپایدارنیست؟!!
سالهای اخیر بارها و بارها مورد
حمله های تروریستی بوده ،با درک
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید عمق فاجعه رخ داده در ایران ،این

حوادث را محکوم کرد.
حمله تروریستی به تهران در حالی
روی داد که مقامات ایران به بهانه
دفاع از حرم و ایجاد سد امنیتی
در فرای مرزهای ایران چند سال
است به اقدامات آشوبگرانه خود
و حمایت همه جانبه از گروه های
ملیشیا و تروریستی در کشورهای
سوریه ،عراق ،لبنان و یمن دست
می زنند و بر اساس مستندات
وزارتخارجه ایاالت متحده حکومت
ایران به حمایت از تروریسم در
جهان محکوم است.
با این حال وزارت خارجه آمریکا
نیز حو.ادث تروریستی تهران را
محکوم کرده است .چرا که ترور
حتی بر علیه حکومت تروریستها

هم محکوم است.
از سوی دیگر در حادثه بامداد
چهارشنبه در تهران  12شهروند
بیگناه ایرانی جان خود را از دست
داده و در حالی ایران سالهاست
نگران عقوبت بذر کینه و تروری
است که رهبران تهران در خاورمیانه
کاشته و میکارند ،بار دیگر همین
مردم نگران تاوان کرده حاکمان خود
را با خون خود پرداخت کردند.
اگرچه ترور محکوم است اما
پیش از آن باید حکومتهایی مانند
جمهوری اسالمی و برخی دیگر از
رژیم های سیاسی منطقه را محکوم
کرد که با حمایت مالی ،لجستیکی
و تسلیحاتی از تروریسم ،مردم
خاورمیانه را در خون غسل می دهند.

پیروزی پسته آمریکایی بر رقیب ایرانی
چندی پیش خبرگزاری ایرانشهر از جنگ پسته بین
ایران و آمریکا و تالش واردکنندگان پسته ایرانی
برای حذف یا کاهش تعرفه گمرکی آن و مقاومت
تولیدکنندگان پسته آمریکایی بویژه در کالیفرنیا خبر
داد .اکنون پس از ماه ها بحث و بررسی دعاوی دو
طرف ،کمیسیون بازرگانی بین المللی ایاالت متحده
تصمیم خود را در این زمینه اعالم کرده است.
پس از مدت ها پیگیری گروهی از مزرعه داران و
پسته کاران آمریکایی ،کمیسیون بازرگانی بین المللی
ایاالت متحده به اتفاق آرا تصمیم گرفت تا از منافع
تولیدکنندگان داخلی پسته در برابر رقبای خارجی
های ضد دامپینگ در برابر پسته وارداتی از ایران ،محصوالت وارداتی از ایران شود.
بویژه واردکنندگان پسته ایرانی ،محافظت کند؛ این
تعرفه گمرکی  241.14درصدی برای این کاال وضع سال گذشته بدنبال توافق اتمی دولت باراک اوباما
کمیسیون قانون ضد دامپینگ یا ضد ارزان فروشی
کرده بود که همین امر باعث رشد صنعت پرورش و رژیم جمهوری اسالمی با برداشته شدن بخشی از
پسته ایرانی در بازار آمریکا را تصویب کرد .دامپینگ یا
پسته در آمریکا بویژه در کالیفرنیا (فرزنو – کالیفرنیای تحریم های اقتصادی علیه ایران ،واردکنندگان پسته
ارزان فروشی یک کاال عبارت است از فروش اجناس
مرکزی) شود و اکنون همان قانون تمدید شده است .ایرانی برای تغییرقانون  1986و حذف یا کاهش تعرفه
وارداتی یک کشور در کشور دیگر که قیمت آن کمتر
به گزارش بیزنس ژورنال« ،ریچارد میتوین» مدیر گمرکی بر روی پسته وارداتی از ایران به تکاپو افتادند
از هزینه تولید یا قیمت خرید همان کاال باشد .درباره
اجرایی اتحادیه تولیدکنندگان پسته آمریکا با ابراز و حتی توانستند مجوزهایی از دولت فدرال به-دست
پسته ایرانی دولت جمهوری اسالمی حتی برای پایین
خوشنودی از رای صادره ،اظهار امیدواری کرد که آورند اما با شکایت و پیگرد تولیدکنندگان آمریکایی
آوردن قیمت این کاالی صادراتی خود در بازارهای
این تصمیم کمیسیون بازرگانی ایاالت متحده باعث پس از ماه ها بحث و جدل ،کمیسیون بازرگانی ایاالت
جهانی ،به پسته کاران یارانه (سوبسید) نیز می پردازد.
نجات و رونق صنعت تولید پسته آمریکا در برابر متحده بر ابقای قانون  1986تاکید و آن را تمدید کرد.
از سال  1986دولت ایاالت متحده در جهت فعالیت

اخبار بیشتر از فعالیتها و رویدادهای ایرانیان در آمریکا و دیگر کشورهای جهان را در خبرگزاری ایرانشهر به صورت آن الین دنبال کنید:
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توئیت توهین آمیز رضا اصالن خطاب به ترامپ حذف شد

توئیت توهین آمیز رضا اصالن خبرنگار ایرانی
آمریکایی شبکه  CNNکه طی آن رییس جمهور آمریکا
را «کثافت» لقب داده و وی را مایه خجالت بشریت
دانسته بود از صفحه حساب کاربری آقای اصالن در
توئیتر حذف شده است .هنوز معلوم نیست حذف این
توئیت اقدامی شخصی از سوی آقای اصالن است یا به
خواست مدیران ارشد  CNNانجام شده است.
رضا اصالن خبرنگار و مجری شناخته شده شبکه
خبری  CNNدر پاسخ به توییتی از سوی رییس
جمهوری آمریکا که ابراز امیدواری کرده بود تا با اجرای
قوانین ممنوعیت های سفر به آمریکا به توان از امنیت
بیشتری در این کشور برخوردار شد نوشته بود« :این اگرچه پیام توئیتری آقای اصالن تقریبا  16ساعت پس فیسبوک که بیش از  200هراز فالوئر دارد از آنچه در این
کثافت ،نه تنها مایه شرمساری برای آمریکا و ریاست از انتشار از حساب کاربری وی حذف شده است با توییت نوشته بود پوزش خواست.
جمهوری است بلکه مایه خجالت برای بشریت است ».این حال مشخص نیست دلیل حذف این پیام با اراده شایان ذکر است بر اساس اطالعات مندرج در تارنمای
انتشار این توئیت توهین آمیز در فاصله زمانی کوتاهی شخصی آقای اصالن انجام شده یا مسئولیت شغلی او در رسمی گروه نایاک که خود را شورای ملی ایرانیان آمریکا
موجی از واکنش های متفاوت به آقای اصالن را شبکه  CNNمدیران این شبکه خبری را وا داشته است میخواند ،رضا اصالن عضو گروه مشاوران این سازمان
برانگیخت .با این حال بسیاری از کاربران توئیتر با اینکه تا در فضای مناقشه آلود بین  CNNو کاخ سفید ،پرونده است .نایاک متهم به البی گری برای جمهوری اسالمی
خود را مخالف نظرات آقای ترامپ معرفی می کردند اما تازه ای را باز نکنند .اگرچه واکنش رسانه های راستگرا در واشنگتن دیسی و از مخالفان مواضع آقای ترامپ
ادبیات آقای اصالن را نیز ناپسند دانسته بودند .با این حال در آمریکا به ادبیات مجری  CNNدر توئیتر بازتاب خصوصا فرمان محدودیت برای سفر اتباع کشورهای
آقای اصالن پیش از این نیز در توئیتر خطاب به آقای گسترده ای به آن داده است .با این حال ساعاتی پس از ششگانه از جمله ایران به آمریکا است و در این راستا
حذف این توییت رضا اصالن در صفحه رسمی خود در اقدام به برپایی تظاهرات اعتراضی نیز کرده بود.
ترامپ با ادبیاتی تقریبا مشابه پیام فرستاده بود.
بهپاسخدماتصادقانهفرهنگیورسانهای:

حسینمهری

سخنرانی چند فعال سیاسی ایرانی تبار در حاشیه نشست کنگره

«ما شورای مردمی» نام همایشی است که در
روزنامهنگاروبرنامهسازسرشناسایرانی.اودرسال1315درتهرانمتولد
تاریخ پنجشنبه هشتم جون  2017با بحث درباره
شدواز1337تااکنوندرعالمرسانه،بیشاز20هزارمصاحبهباچهرههای
رویکرد سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا
گوناگوندرکارنامهخوددارد.
در قبال حکومت جمهوری اسالمی و مردم ایران
برگزار شد .این همایش با همکاری و هماهنگی
دفتر آقای «پاتریک میهن» نماینده جمهوریخواه
کنگره آمریکا برگزار گردید.
تشکل «ما شورای مردمی» در تالش است
تا مجاری نوینی برای ارتباطات بین فعاالن
دموکراسی خواه ایرانی آمریکایی و قوه مقننه
ایاالت متحده ایجاد کند تا در سایه آن بتوان در
سیاستگذاری خارجی آمریکا در برابر جمهوری
اسالمی ایران و مردم این کشور بحث و تبادل
نظر کرد.
اشخاصی که در «ما شورای مردمی» گرد هم
آمدهاند ،از طیفهای گوناگون فکری و عقیدتی
ایرانیآمریکایی هستند تا بتوانند موضوع ذکر شده
را از زوایای مختلف و دیدگاههای متفاوت مورد
بررسی قرار دهند و صدای دموکراسی خواهی
مردم ایران را به گوش قانونگذاران آمریکایی
برسانند تا در سیاستگذاریهای ایشان در قبال
حکومت جمهوری اسالمی و مردم ایران موثر

افتد.
باال بردن سطح آگاهی جامعه جهانی درباره نقض
دهشتناک و مستمر حقوق بشر در داخل ایران و
منطقه خاورمیانه توسط رژیم جمهوری اسالمی،
ارایه راههای عملی برای تغییر وضعیت فعلی در
ایران با توجه به افزایش تنش در منطقه و دشمنی
آشکار حکومت تهران با ایاالت متحده و متحدانش
از اهداف این همایش خواهد بود .برگزارکنندگان
«ما شورای مردمی» معتقدند که در شرایط کنونی
باید نقش مردم ایران در تحوالت پیش رو برای
آمریکا از اهمیت به سزایی برخوردار باشد و
جمهوری اسالمی هنگامی متوقف خواهد شد که
این حکومت تمامیت خواه که بی رحمانه مخالفان
داخلی و کشورهای خارجی را مورد تعرض قرار
میدهد به یک دولت با ثبات که به صلح و امنیت از :جمشید چالنگی (روزنامهنگار) ،سینا دبستانی
(فعال سیاسی) ،امیر فصیحی (نویسنده و فعال
بین المللی خدمت کند ،تبدیل شود.
جدید ترین همایش «ما شورای مردمی» پنجشنبه سیاسی) ،مرجان گرینبلت (فعال حقوق بشر)،
هشتم جون در محل «یواس کپیتال هاوس ویزیتور فرهمند کالیه (فعال حقوق بشر ایران) ،نیکآهنگ
سنتر» متعلق به کنگره ایاالت متحده در واشینگتن کوثر (روزنامهنگار) ،رضا پرچیزاده (نظریهپرداز
دی.سی در سالن سخنرانی  200-HVCبرگزار سیاسی و تحلیلگر) ،ایرینا سوکرمن (وکیل و فعال
حقوق بشر) ،فضائل عزیزان (مجری تلویزیونی و
شد.
تنی چند از سخنرانان این همایش عبارت بودند فعال حقوق بشر).
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تهرانبهخوننشست
مروری بر آنچه پیش و پس حمالت تروریستی تهران رخ داد:

حکومت اسالمی شام و عراق به مقبره خمینی و
شرح حادثه:
ساختمان مجلس در تهران حمله کردهاند.
داعش همچنین فیلم کوتاهی که درباره آن گفتیم را
نیز با فاصلهای کوتاه منتشر کرده و آن را سند خود
در تایید ادعا معرفی میکند.
کمتر از سه ساعت پس از بیانیه داعش که آنرا وب
سایت االعماق که نقش خبرگزاری داعش را دارد
منتشر کرد وزارت کشور ایران واکنش نشان داده و
سناتور دموکرات تیم کین نیز در توتیتر با واکنش
در اطالعیه ای رسمی می گوید:
«دو تیم تروریستی در روز جاری به صورت به حوادث تهران نوشت :حمله امروز صبح در
همزمان ،با تحرکات تروریستی تالش کردند فضای ایران تاکیدی بر تهدید افراط گرایی است .با آسیب
حمالت تروریستی تهران به صورت همزمان آرام و امنیت موجود در کشور را تحت الشعاع قرار دیدگان و خانواده هاي آنان ابراز همدردي مي کنم.
واکنش ایرانیان:
به ساختمان مجلس در حاشیه شمال شرق میدان دهند».
بهارستان در قلب بافت تاریخی تهران و آرامگاه واکنشهای داخلی:
روحاهلل خمینی در ساعت  10:30صبح روز
چهارشنبه  17خرداد  7( 1396ژوئن  )2017رخ داد
که در نتیجه آن 12 ،نفر کشته و دست کم  42نفر
زخمی شدند.
در ساعت  10و  30دقیقه ،حادثه تیراندازی در
درب ورودی مجلس آغاز شد و بر اساس برخی
خبرها و در همان آغاز حمله ،چهار نفر با تیراندازی
یکی از مهاجمان زخمی شده و روی زمین افتادند.
سه نفر از زخمیها از حفاظت و خدمه مجلس
شاهزاده رضا پهلوی یکی از اولین رهبران
بودند و یک نفر نیز از شهروندا ِن مراجعه کننده به
مجلس بود .پس از زمانی کوتاه ،بالگردهای نیروی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی با سبوعیتی اپوزسیون ایران بود که در واکنش به حوادث تهران
انتظامی بر فراز مجلس به پرواز درآمدند و همه کم نظیر و غیر قابل درک این حوادث را ترقه بازی طی پیامی صوتی با مردم کشورمان ابراز همدردی
دربهای ورود و خروج مجلس بسته شد و در نامید و گفت« :این ترقهبازیهایی هم که امروز شد ،کرد و این مقابل خامنهای که این حوادث را به ترقه
راهروی اصلی ورودی مجلس هم نیروهای امنیتی اینها هم در ارادهی مردم تأثیری نخواهد گذاشت .بازی تشبیه کرده بود ،حمالت تروریستی تهران را
و حفاظتی حضور یافتند .در بیرون مجلس نیز این را همه بدانند؛ اینها کوچکتر از آن هستند وحشیانه برشمرد و گفت« :ضمن محکوم کردن
خیابانهای منتهی به مجلس مسدود شد و نیروهای که بتوانند در ارادهی ملت و مسئولین کشور اثری این حمله وحشیانه ،مراتب عمیق همدردی خود
را با ملت شریف ایران و به ویژه با خانوادههایی
امنیتی و انتظامی در آنجا حضور گسترده یافتند .بگذارند».
گفته شده که مهاجمین مسلح به کالشینکوف و حسن روحانی رئیس جمهور ایران در پیام تسلیت که عزیزان خود را از دست داده اند ،ابراز میدارم.
خود موضوع با برند انتخاباتیاش ربط داد و نوشت :حاکمیت مبتنی بر وحشت و فریب ،چیزی جز
سالح کمری بودهاند.
«طبیعی است که بدخواهان ایران اسالمی این افتخار تباهی در پی ندارد .با بازگرداندن حاکمیت به دستان
آفرینیها و همبستگی حاکمیت ،دولت و ملت را توانای ملت که صاحبان اصلی این کشورند ،بیائیم
تا با یک تفاهم ملی دست بکار نجات میهن خویش
برنتابند».
از سراشیبی سقوط باشیم».

در ساعت  12و  27دقیقه ظهر بود که خبر
رسید تروریستها در طبقه چهارم ساختمان دفاتر
نمایندگان در محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفتهاند
و نهایتا کشته شدهاند .جالب اینجاست که در این
حمالت ،هیچ گونه صدمهای به نمایندگان مجلس
وارد نشد.اما  11تن از شهروندان غیر سیاسی در
همین حادثه جان باختند.
پس از گذشت ساعتی از این اتفاق ،فیلمی از
مهاجمین به مجلس ایران درحالی که به زبان عربی
صحبت میکردند منتشر شد .در این فیلم و با زبان
عربی فصیح که بیشتر در مکاتبات یا به صورت
آموزش ادبی کاربرد دارد گفته شد« :خدایا شکرت،
فکر کردید ما قراره بریم؟ ما اومدیم به اذن خدا
بمانیم».
این درحالی است که کارشناسان معتقدند این افراد
عرب زبان نیستند و لحن گویششان نشان میدهد
عربی زبان نخست آنان نیست.
درست همزمان با وقایع بهارستان در جنوب تهران
و در حاشیه گورستان عمومی این شهر دو فرد
ضارب از ناحیه غربی آرامگاه روح اهلل خمینی قصد
ورود به صحن را داشتند .این افراد هر دو مواد
انفجاری به خود وصل کرده بودند و به محض ورود
به آرامگاه ،شروع به تیراندازی بی هدف کردند ،در
این حمله سه مأمور انتظامی مجروح شدند و یک
مأمور فضای سبز کشته شد .یکی از تروریستها
مواد همراه خود را در مقابل دروازه شبستان منفجر
میکند و فرد دوم در حال فرار توسط پلیس هدف
گلوله قرار گرفته و کشته میشود.
مسئول حادثه:

در نخستین واکنش خارجی و حتی پیش از آنکه
مقامات ایرانی این حوادث را تروریستی اعالم
کنند داعش در بیانیهای مسئولیت این حمالت را
پذیرفت .در این بیانیه تأکید شده بود که اعضای

سپاه پاسداران هم که خود مامور تضمین امنیت
در مجلس ایران و نیز مقبره روح اهلل خمینی است
با صدور بیانیه تهدید آمیز ،اعالم کرد« :ریخته شدن تریتا پارسی رییس گروه موسوم به نایاک هم که به
هیچ خون پاکی را بدون انتقام نمیگذاریم و برای البیگری برای جمهوری اسالمی در آمریکا شهرت
حفاظت از جان مردم لحظهای درنگ نخواهیم کرد ».دارد با دراز کردن انگشت اتهام به سوی همسایگان
عرب ایران در منطقه ،در تولید تنش گوی سبقت
واکنشهای خارجی:
در حالی که برخی رهبران دولتهای جهان از را از مقامات حکومتی در ایران ربود و در توئیتر
جمله والدیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه ،فؤاد خود نوشت« :تنها چند هفته پس از آنکه عربستان
معصوم رئیسجمهور عراق ،آنتونیو تاجانی رئیس سعودی اعالم کرد که ایران را بی ثبات خواهد کرد،
پارلمان اروپا ،فدریکا موگرینی مسئول سیاست تروریست های انتحاری به تهران حمله کردند».
خارجی اتحادیه اروپا و ...با ارسال پیام تسلیت برای واکنشهای مردمی در فضای مجازی:
دولت ایران با شهروندان تهرانی ابراز همدردی در فضای مجازی نیز بسیاری از ایرانیان از
کردهاند اما واکنشهای جدیتر در آمریکا و از گروههای مختلف واکنشهای متفاوتی به موضوع
نشان دادند.
سوی مقامات این کشور رخ نمود.
برخی این حوادث را بر آمده از صندوقچه
شعبده حکومت دانسته و از اساس معتقدند که
این رویدادها ساخته سیستم امنیتی حکومت برای
سرپوش گذاشتن روی معضالت داخلی است و
برخی نیز با انتصاب آن به گروههای دارای سابقه
اقدامات تروریستی در ایران میگویند داعش توانایی
این برخورد را ندارد.
گروه بزرگتری از شهروندان فارسی زبان با طرح
این سوال که چرا حکومت با دخالت در امور سوریه
وزارت خارجه ایاالت متحده که جمهوری اسالمی و عراق تحت عنوان مدافعان حرم پای تروریستها
را همواره متهم به حمایت سازمان یافته از گروههای را به ایران باز کرده است ،خواهان پایان دادن به
تروریستی میکند در واکنش به حوادث ایران این مداخله نظامی جمهوری اسالمی در سوریه شدند.
حمله را محکوم کرد و با خانواده های آسیب دیده برخی کاربران افغان در شبکههای مجازی نیز
با مقایسه تهران و کابل و اتفاقات مشابه ضمن
از آن ابراز همدردی کرد.
برنی سندرز سناتور دمکرات از ایالت ورمونت همدردی با مردم ایران خواستار توجه بیشتر مردم
که در انتخابات پیشین ریاست جمهوری آمریکا ایران به عملکرد حمایتی حکومت ایران در قبال
کاندیدای مرحله مقدماتی در مقابل هیالری کلینتون گروه طالبان در افغانستان شدند.
بود هم برای همبستگی با مردم ایران در صحن سنا همزمان بسیاری از شهروندان تهرانی نیز با
خواستار به تعویق انداختن رای گیری برای الیحه انتشار تصاویری از حضور پررنگ نیروهای امنیتی
تحریم ایران شد و گفت« :صدها ایرانی در شب و پلیسهای ویژه در سراسر شهر خبر از بگیر و
حمالت 11سپتامبر شمع روشن کردند .االن وقت ببندهای اضافی ،افزایش بازرسیها و محدودیت در
استفاده از خطوط مترو در این شهر دادند.
مناسبی برای تحریم ایران نیست».

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
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درکانون خبر:

سفر جری براون به چین

جری براون فرماندار کالیفرنیا در یک سفر غیررسمی به چین و دیدار با مقامات
چینی از تصمیم نادرست دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا با مقامات دولتی چین
و بازرگانان و صاحبان صنایع گفتگو مینماید .کالیفرنیا به عنوان مشاور  100شهر
چین برای کاهش گازهای گلخانهای است.
گرچه جری براون پیش از آن که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا ،تصمیم
خود را مبنی بر برون رفت از توافق زیست محیطی پاریس اعالم کند ،این تصمیم
را یک تراژدی برای جهان خوانده بود ،این سفر غیررسمی ،پس از تصمیم دونالد
ترامپ از یک سو و اعالم تصمیم ریاست جمهوری چین برای ماندگاری در این
توافقنامه میتواند بسیار خبرساز و جنجالی باشد و ناگفته نماند که کالیفرنیا به
عنوان یکی از شرکای واردات و صادرات با چین ،عالقهمند است که این شریک
ثروتمند و سودآور را در مناقشات سیاسی از دست ندهند و اقتصاد موفق کالیفرنیا
را فدای تصمیمهای سیاسی و حزبی رئیسجمهور ننماید و بگوید که کالیفرنیا به

رابطه مستقل اقتصادی با چین وفادار است.

شهردارلسآنجلس و وفاداری به پیمان پاریس

اریک گارستی ،شهردار لسآنجلس در واکنش به تصمیم دونالد ترامپ
رئیسجمهور آمریکا مبنی بر بیرون آمدن از تفاهمنامه و پیمان پاریس در مورد
تغییرات اقلیمی و زیست محیطی گفت:
تغییرات اقلیمی و آب و هوا ،یک واقیعت در زندگی مردم لسآنجلس و دیگر
شهرهای پیرامون در جهانی است که روز به روز شاهد آن هستیم .گرمایش زمین
و این دگرگونیها ،تهدید مرگباری برای بهداشت ،محیط زیست و اقتصاد ما است
و یک موضوع قابل مناظره و مذاکره برای معامله نیست.
شهردار لسآنجلس اشاره کرد که ما به تمامی الگوها و اصول آمده در توافق
پاریس در لسآنجلس عمل خواهیم کرد .در این نشست که در شهرداری برگزار
شده بود ،نوری ماتینز ،پال کورتز و پال کرِکوریان از اعضای شورای شهر نیز با
او همراهی کردند.

طرح  138میلیون دالری شهرلسآنجلس برای بی خانمانها

همزمان با انتشار گزارش افزایش شمار بیخانمانها در لسآنجلس شهردار
لسآنجلس ،اریک گارستی اعالم کرد که در سال جاری مالی  138میلیون دالر
برای مسکن بیخانمانها و حل این مشکل هزینه خواهد کرد.
از سپتامبر  2015که شهر لسآنجلس جلسه ویژه رسیدگی به این موضوع را
تشکیل داده است از یک سوی ،افزایش غیرقابل کنترل شمار بیخانمانها روندی
پر شتاب داشته است و از سوی دیگر برنامههای توسعه و بودجه مورد نیاز برای
کنترل این مشکل کافی نبوده است .در همان سپتامبر  2015قرار شد که 100
میلیون دالر برای ساخت سرپناه هزینه شود ولی محل تامین بودجه مشخص نشد
ولی پس از چند ماه با اعالم بودجه  2017ـ  2016موضوع  138میلیون دالر را
اریک گارستی مطرح کرد .ولی تا پایان سال مالی مزبور تنها  65میلیون دالر هزینه را به باالی  34000نفر رسانده است و الیحه  HHHنیز برای تامین بودجه در
شد.
نوامبر  2016تصویب شده است ،شهردار لسآنجلس بودجه عملیاتی  138میلیون
اکنون که شمار بیخانمانها با یک افزایش  20درصدی روبرو شده و شمار آنان دالر را به طور جدی در دستور کار قرار داده است.

سرقت پرونده محرمانه  15هزار بیمار در بورلی هیلز

در یک اعالمیه مطبوعاتی که از سوی دکتر زین کادری ( )Zain Kadriیکی از
جراحان مشهور بورلی هیلز منتشر و به آگاهی مقامات پلیس رسیده است ،یکی
از کارکنان این دفتر پزشکی ،پرونده محرمانه  15000بیمار را دزدیده است که این
موضوع به تازگی از سوی دفتر این پزشک جراح کشف شده است .این پزشک
یکی متخصصان جراحی گوش و حلق و بینی و گلو و گردن است.
این پروندههای محرمانه ،افزون بر مشخصات بیمار و بیماریهای او دارای عکس،
کپی چک و کپی کارتهای اعتباری و تلفن و نشان بیماران است .گرچه دفتر
پزشک حاضر به ارائه آگاهیهای بیشتر نشد ولی گفته میشود که این پروندهها
به بیمارانی تعلق دارند که از  17ایالت آمریکا و  7کشور دیگر جهان به این دفتر
پزشکی مراجعه نمودهاند .خانه مسکونی این پزشک نیز در  5ماه می  2017مورد
دستبرد قرار گرفته است که از آن به عنوان یکی از دفاتر پزشکی نیز استفاده
میشده است .این کارمند در ماه ژانویه با به وجود آوردن یک حساب اینستاگرام

به نام این دفتر ،به نشر عکسها و مراحل جراحی بیماران پرداخته است .این
کارمند در سپتامبر  2016استخدام و در ماه مارچ  2017استعفا داده است.

جابجاییدفترپستوودلندهیلز

با بسته شدن شعبه فروشگاه  Macysدر وودلند هیلز ،Wood Land Hills
اداره پست کالیفرنیا ،شعبه  40ساله خودرا در وودلند بسته و محل کار خود را به
ساختمان خالی  Macysدر این مجموعه فروشگاهی منتقل نمود و از اول ماه
جون محل قدیمی اداره پست بسته شد و از  2جون محل جدید جایگزین آن
گردید.
ناگفته نماید که تمامی نقل و انتقاالت الزم در سه روز تعطیالت پایان هفته ماه
می انجام شده بود و در حال حاضر ،محل ثابت اداره پست در بخش لباسهای
مردانه و بخش فروش مبل و اثاث خانه در ساختمان  Macysآماده کار شده
است .این مرکز پست تا  18ماه آینده به کار خود ادامه میدهد تا پروژه ساخت
و ساز  Warner Centerروند خود را ادامه دهد .این پروژه  1/5میلیارد دالر
برای بازسازی بودجه در نظر گرفته است.

بیمه تک پرداختی در کالیفرنیا در نظر سنجی

برای پیدا کردن
صاحبان مشاغل

و نیاز به داشتن اطالعات از
مهمترین اتفاقات روز

آخرین نظرسنجی در کالیفرنیا نشان میدهد که از هر  3نفر 2 ،نفر عالقهمند به
طرح بیمه تک پرداختی در ایالت کالیفرنیا هستند اما هنگامی که پرسیده میشود
اگر این الیحه به افزایش مالیات منجر شود ،شمار هواداران کاهش مییابد.
در این نظرسنجی  65درصد پاسخ دهندگان ،با طرح بیمه تک پرداختی برای
بهداشت و درمان موافق هستند و  56درصد رای دهندگان موافق کامل هستند.
در این نظرسنجی  75درصد دموکراتها موافق و  66درصد جمهوریخواهان
مخالف هستند.
الیحه  562 SBکه اکنون در مجلس سنای کالیفرنیا مطرح است ،نشان میدهد
که برای اجرای آن نیاز به دریافت  50میلیون دالر مالیات بیشتر وجود دارد .برای این الیحه که از سوی سناتور دموکرات ریکاردو الرا از بل گاردن ارائه شده331 ،
همین هنگامی که در نظرسنجی موضوع افزایش مالیات مطرح شد ،شمار هواداران میلیارد دالر هزینه برآورد شده است که  69میلیارد دالر کمتر از  400میلیارد دالر
کلی به  42درصد رسید و شمار رایدهندگان موافق در  43درصد اعالم شد .در هزینه موجود است.

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست

شرط سنای کالیفرنیا برای نامزدهای ریاست جمهوری

بگیرید:

پس از باال گرفتن جدال بر سر برگههای مالیاتی دونالد ترامپ رئیسجمهور سنای کالیفرنیا به خانه نمایندگان خواهد رفت و پس از تصویب برای امضای
آمریکا در دوران کارزار انتخاباتی که تا امروز نیز ادامه یافته است ،قانونگذاران فرماندار کالیفرنیا برای اجرایی شدن فرستاده میشود این الیحه از آخرین
سنای کالیفرنیا با رای  13ـ  ،27الیحه  149 SBرا با رای دموکراتها و مخالفت الیحههای به جا مانده از سال  2016بود که پیش از پایان مهلت مقرر برای
جمهوریخواهان به تصویب رساندند که به موجب آن،کسی که خود را نامزد بایگانی شدن ،از تصویب گذشته است .سناتور مایک گوایر در دفاع از این الیحه
ریاست جمهوری آمریکا میکند ،در صورتی نامش در برگههای رای در ایالت گفت امروزه در حالی رئیسجمهور آمریکا به شکل دادن به سیاستهای جهانی
کالیفرنیا خواهد آمد که برگههای مالیاتی خود را در اختیار عموم گذاشته باشد.
میپردازد که آمریکاییها نمیدانند که او چگونه مالیات داده است ،باید در این
این الیحه که در ماه دسامبر به مجلس ارائه شده بود ،اکنون پس از رای قاطع مورد شفاف بود.

با مرکز اطالعات ایرانیان تماس
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در کانون خبر:

کامال هریس :من برای ریاست جمهوری  2020نامزد نمیشوم

کامال هریس ،سناتور ایالت کالیفرنیا به رغم تمامی گمانه زنیها ،اعالم کرد که
خود را نامزد ریاستجمهوری آمریکا در سال  2020نخواهد کرد.
کامال هریس که در کنفرانس ساالنه تکنولوژی برای کد نویسی در شهر رنچو
پاالسوردس ( )Rancho Palos Verdesدر کالیفرنیا شرکت کرده بود هنگامی
که از او پرسیده شد آیا میخواهد نامزد ریاستجمهوری سال  2020شود گفت
من حتی نمیخواهم به آن فکر کنم ،من میخواهم روی کار خود تمرکز کنم.
کامال هریس در نوامبر  2016به عنوان سناتور ایالت کالیفرنیا برای جایگزینی
سناتور باربارا باکسر که اعالم بازنشستگی نموده بود ،از سوی مردم انتخاب شده
است.
او از دموکراتها در این جلسه خواست بیشتر روی مسائل و مشکالت مانند
گرمایش زمین کار کنند و تنها به انتقاد اکتفا نکنند .برای او ایجاد کار بهتر و شرایط

مناسب برای کارکنان پر اهمیت است .زیرا شما بسیاری از مردم احساس میکنند
شغل آنها نامناسب است.

افزایش نظارتها بر امور راه و ترابری در کالیفرنیا

سنای کالیفرنیا الیحهای را تصویب کرد که وظایف اداره نظارت بر راه و ترابری
کالیفرنیا را افزایش میدهد و مسئولیت بیشتری را در این نظارت در شکل دادن
به برنامههای راه ترابری در کانتی لسآنجلس را همراه خواهد داشت .این الیحه
را سناتور تونی مندوزا از شهر آرتژیا در کالیفرنیا ارائه داده بود که با رای  11ـ 22
تصویب و به خانه نمایندگان برای بررسی و تصویب فرستاده شد.
مخالفان این الیحه ،که کوشش کردند این الیحه به تصویب نرسد اریک گارستی
شهردار لسآنجلس و اتاق بازرگانی لسآنجلس و شورای شهر لسآنجلس و

مدیریت کانتی لسآنجلس بودند.
این الیحه ،شمار هیئت مدیره نظارت بر راه و ترابری لسآنجلس را از  12نفر به
 15نفر خواهد رساند و از سوی دیگر شمار ناظران کانتی لسآنجلس را از  5نفر
به دو نفر خواهد کاست و دو نفری را که از سوی شهردار لسآنجلس در هیئت
خواهند بود را حذف ولی به شمار اعضای انتخابی از سوی شورای شهر  3نفر
را خواهد افزود.

 560فرصت شغلی در تفرجگاه Pechanga

تفریحگاه و قمارخانه پچانگا ( )Pechangaکه در منطقه سرخپوستان در
نزدیکی شهر سندیهگو قرار دارد و دارای هتل ،کازینو و رستوران است و شمار
بسیاری از شهروندان کالیفرنیا را برای گذران اوقات فراغت جلب میکند ،اعالم
کرد که در طرح توسعه  285میلیون دالری خود نیاز به داشتن کارمند برای 560
شغل جدید دارد و از متقاضیان خواست که از طریق آنالین به استخدام درآیند.
این تفریحگاه ،از سوی دیگر بزرگترین بازار کاریابی سال  2017را در روزهای
 15و  16ماه جون برگزار خواهد نمود که از کارهای ابتدایی تا سطح مدیریت و
نظارت را در بر میگیرد.
این گونه تفریحگاههای دارای کازینو بر اساس قوانین کالیفرنیا تنها در زمینهای
متعلق به سرخپوستان میتواند بنیاد شود.

الیحه پیشگیری از افزایش بهای دارو در کالیفرنیا

قانونگذاران در سنای کالیفرنیا الیحهای را تصویب کردند تا به موجب آن فشار
بر شرکتهای تولید و توزیع دارو افزایش یابد تا آنها به سادگی نتوانند بهای
دارو را افزایش دهند.
به موجب این الیحه ،شرکتهای داروسازی میباید  90روز پیش از باال بردن
بهای دارو ،آن را به آگاهی شرکتهای بیمه و اداره بهداشت ایالت کالیفرنیا که
برای زندانها و درمانگاههای آن دارو تهیه میکند ،رسانده شود .از سوی دیگر
اداره بهداشت و داروی ایالت و همچنین شرکتهای بیمهدرمانی ،هرگونه آگاهی
از افزایش بهای دارو را بیدرنگ به اداره نظارت بر قوانین و مقررات ایالت
برسانند.
ِ
این الیحه که از سوی اد هرناندز ،سناتور دموکرات از آزوزا ( )Azusaبه مجلس

ارائه شده بود ،با رای  26به  10تصویب شده است.

در هفتهای که گذشت ،سنای ایالت کالیفرنیا الیحهای را تصویب کرده که به
موجب آن ،ساعت آغاز دبیرستانها نمیتواند زودتر از ساعت  8/30باشد و با
توجه به ایکه نوجوانان ،امروزه با الگوی خواب و بیداری تازه زندگی میکنند و
شبها را بیدار هستند نیازی نخواهند داشت تا خوابآلود بر سر کالس حاضر
شوند و آغاز به کار کالسهای دوره راهنمایی و دبیرستان در ساعت  8/30خواهد
بود.
سناتور جمهوریخواه جیم نیلسون و سناتور جمهوریخواه جین فولر ،در
اعتراض به این الیحه گفتند این راه حل نیست زیرا موجب میشود نوجوانان
دیرتر بخوابند .آنها باید بیاموزند که زود بخوابند و زود بیدار شوند تا برای آینده
و رفتن به بازار کار آماده شوند.
این الیحه بر اثر پژوهش آکادمی پزشکان تخصص کودکان و نوجوانان آمریکا
از داشنگاه مینهسوتا طراحی شده است زیرا آنها باور دارند اکنون که الگوی زمان

خواب موجوانان عوض شده و دیر میخوابند ،باید زمان آغاز مدرسه دیرتر باشد
تا از تصادف هنگام رانندگی پیشگیری کند.

سنای کالیفرنیا قانونی را تصویب کرده است که به موجب آن ،ساکنان کالیفرنیا
قادر نخواهند بود در مدت یک ماه بیش از یک تفنگ خریداری نمایند .این الیحه
که از سوی سناتور دموکرات آنتونی پورتانتینو از شهر  La Canadaبه مجلس
ارائه شده بود ،محدودیت خرید اسلحه را گسترش میدهد و برای خرید تفنگ
دوم ،یک ماه باید در انتظار بود و نمیتوان در همزمان چندین اسلحه خرید.
این الیحه پس از این مرحله به خانه نمایندگان میرود تا پس از تصویب در
خانه نمایندگان در کالیفرنیا ،برای اجرایی شدن به امضای فرماندار کالیفرنیا برسد.
سناتور جمهوریخواه از شهر چیکو کالیفرنیا ،جیم نیلسون گفت هیچ یک از
الیحههای ضد اسلحه نشان از این ندارد که به امنیت ایالت کمکی کرده باشد ولی
آنتونی پورتانتینو در صحن مجلس گفت نمیدانم چه نیازی هست که در یک ماه،
فردی بیش از یک اسلحه تهیه کند .سناتور جف استون از حزب جمهوریخواه

نیز در مخالفت با این الیحه گفت شما شهروندان قانون مدار را محدود میکنید.

الیحه ساعت آغاز به کار دبیرستانها در کالیفرنیا

تنها یک تفنگ در ماه میتوان خرید!

ممنوعیتاستعمالدخانیاتدرساختمانهایاقامتیدولتی

سنای کالیفرنیا الیحه ممنوعیت استفاده از سیگار
و سیگار الکترونیکی را در نزدیکی  25فوتی از
ساختمانهایی که برای اقامت مردم از سوی دولت
ارائه میشود را به تصویب رساند.
این الیحه را جیم وود ،نماینده دموکرات از شهر
هیلدزبرگ کالیفرنیا بر اساس الیحهای که سال گذشته

از سوی دولت فدرال تصویب شده است ،طراحی
کرده است و به این ترتیب بر اساس قوانین فدرال و
ایالتی از تاریخ  30جوالی  2018هر گونه استفاده از
سیگار و سیگار الکترونیکی در نزدیکی این ساختمانها
به شعاع  25فوت ممنوع میشود.
باید اشاره کرد بسیاری از این ساختمانها ،از سوی

پس از گذشت چند ماه از تصویب استفاده از
ماریجوانا در کالیفرنیا برای اوقات فراغت و
شادمانی ،که در نوامبر  2016از تصویب عمومی
مردم گذشت ،هنوز مشکالت زیادی بر سر مقررات
و قانونمندی آن و اجازه صدور پروانه کار وجود
دارد ،در کنار تمامی این مشکالت ،سنای کالیفرنیا
با الیحه پیشنهادی از سوی سناتور دموکرات

جری هیلز از سنمتهئو  ،استفاده از ماریجوانا اتوموبیل میتوان از آن استفاده کرد.
را در اتوموبیل در ایالت کالیفرنیا ممنوع میکند .ایالت واشنگتن نیز در سال  2014که آزادی
قانونگذاران باور دارند که این دو الیحه هیچگونه استفاده از ماریوانا را به تصویب رسانده بود ،به
تضادی با یکدیگر ندارد زیرا قانون جدید منع سبب تصادف رانندگان استفاده کنند از ماریوانا،
استفاده از ماری جوانا را تنها در خودرو مطرح الیحه شابهی را برای ممنوعیت استفاده در اتوموبیل
میکند و الیحه دیگر آزادی آن را برای افراد باالی مطرح و تصویب نموده است.
 21سال مطرح میکند ولی اشاره نمیکند که در

دولت فدرال و برخی از این ساختمان ها از سوی دولت
کالیفرنیا در اختیار خانوادههای کم درآمد قرار میگیرد.
مرکز قانون و فقر در غرب آمریکا اعالم مخالفت
کرده و میگوید بسیاری از ساکنان این ساختمانها
از سیگار استفاده میکنند و این مشکل بزرگی برای
ما خواهد بود.

استعمال ماری جوانا در خودرو ممنوع شد

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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بازار طال ،جواهر و ساعت در دان تاون لسآنجلس
خرید ارزانتر -خرید مطمئنتر
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 9تا  15جون ( 19تا  25خرداد)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  19خرداد 9/جون
 1331خورشیدی( 1952میالدی)
سخنرانی تاریخی دکتر محمد مصدق در دادگاه
الهه
 1367خورشیدی(1988میالدی)
درگذشت عباس طریقتی کاشانی ،استاد بافنده و
نقشبند زری بافی
 1375خورشید ی(1996میالدی)
درگذشت هراند قوکاسیان ،مدرس زبان و
ادبیات ارمنی
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت تورج فرازمند مفسر سیاسی،
روزنامهنگار ،نویسنده ،ادیب ،برنامهساز رادیو در
لوسآنجلس .در سن  82سالگی.

ایران ،علت مرگ هدی صابر را ضرب و شتم از
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
درگذشت نعمتاهلل جهانبانویی ،مدیر مجله سوی ماموران امنیتی زندان اوین ،عنوان کردهاند.
فردوسی -چاپ تهران و روزنامهنگار درتهران.

یکشنبه  21خرداد 11/جون

دوشنبه  22خرداد 12/جون

 1313خورشیدی (1934میالدی)
تصویب قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و
 1305خورشیدی ( 1926میالدی)
استقالل کشور
زادروز مفتون امینی ،شاعر
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشت لوریک میناسیان بازیگر ارمنی سینما
و تلویزیون در ایران -وی متولد سال 1322در
شهر تبریز و بازیگر فیلم ها و سریال های متعدد
بود.
1388خورشیدی ( 2009میالدی)
اعتراضات خیابانی مردم ایران در واکنش به
اعالم نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری ایران که در آن محمود احمدی نژاد
 1321خورشیدی ( 1942میالدی)
به عنوان برنده از سوی وزارت کشور جمهوری
زادروز فریدون شهبازیان ،آهنگساز
آثار فریدون شهبازیان در شرکت کتاب موجود اسالمی ایران معرفی شد.
است

سه شنبه  23خرداد 13/جون

 1386خورشیدی ( 2007میالدی)
درگذشت دکتر پرویز ورجاوند ،از اعضای ارشد
جبهه ملی ایران ،فارغالتحصیل رشته باستانشناسی
و هنر از دانشگاه سوربن فرانسه ،وزیر فرهنگ و
هنر در دولت مهدی بازرگان ،استاد ممتاز باستان
شناسی دانشگاه تهران ،رئیس بخش ایالت و
عشایر در مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران.

 1305خورشیدی ( 1926میالدی)
انتشار نشریهی ایران مصور
 1347خورشیدی ( 1968میالدی)
گشایش خانه مطبوعات ایران

چهارشنبه  24خرداد 14/جون

 1324خورشیدی (1945میالدی)
زادروز سیاوش قمیشی (دزفول) ترانهسرا 1354 ،خورشیدی ( 1975میالدی)
خواننده و آهنگساز ایرانی مقیم لوسآنجلس ،زادروز سبا خویی فعال حقوق بشر و مجری
قمیشی تاکنون بیش از  18آلبوم موسیقی منتشر شبکه تلویزیونی تلویزیون «من و تو»
کردهاست .او دارای مدرک کارشناسی ارشد
موسیقی در رشته جاز کالسیک است

شنبه  20خرداد 10/جون

به بیزنس خود در سال
 2018بیاندیشید:

 1318خورشیدی ( 1939میالدی)
 1341خورشیدی (1962میالدی)
زادروز «شهین» ،خواننده و بازیگر
زادروز حسین بهروزینیا نوازنده ایرانی بربط
 1353خورشیدی()1974
درگذشت دکتر محمد خزائلی ،بنیانگذار انجمن
حمایت از نابینایان و مدرس
 1390خورشیدی ( 2011میالدی)
درگذشت هدی رضازاده صابر (متولد  26اسفند
 )1338روزنامهنگار ،مترجم ،فعال ملی مذهبی،
عضو جنبش مسلمانان مبارز ،زندانی سیاسی و
از گردانندگان مجله توقیف شده «ایران فردا» بود.
 1334خورشیدی ( 1955میالدی)
وی که در  12خرداد  1390در حالی که در
زادروز علی بهروزی ،مترجم ،در آبادان
اوین زندانی بود در اعتراض به مرگ مشکوک
 1361خورشیدی ( 1982میالدی)
زادروز الله پورکریم ،خواننده ،بازیگر سوئدی هاله سحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش
عزتاهلل سحابی اعتصاب غذای خود را به همراه
ایرانیاالصل
امیر خسرو دلیر ثانی دیگر زندانی سیاسی ملی-
 1374خورشیدی ( 1995میالدی)
مذهبی ،آغاز کرده بود در  21خرداد پس از انتقال
درگذشت علی اصغر بهاری استاد کمانچه
آثار استاد بهاری در شرکت کتاب موجود است از زندان به بیمارستان مدرس بر اثر نارسایی قلبی
درگذشت .منابع نزدیک به مخالفان حکومت

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

پنجشنبه  25خرداد 15/جون

 1315خورشیدی ( 1936میالدی)
زادروز رضا بیک ایمانوردی ،بازیگر و ورزشکار

 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
کشته شدن سهراب اعرابی و حداقل شش نفر
دیگر از معترضین به دست نیروی بسیج و نیروی
انتظامی در جریان اعتراضات مردمی.
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشت حسن کسایی ،نوازنده نی در سن
 84سالگی در اصفهان .وی متولد سوم مهرماه
 1307بود.

حکایات بازار بین الخبرین

به مناسبت سالمرگ روح اهلل خمینی امام سیزدهم (!)
جمهوری اسالمی ،گزیده ی سخنان گهربار و بسیار پر
معنی ایشان از سوی شهروند ایرانشهر با عرض ،طول
و ارتفاع تسلیت به امت حزب اهلل تقدیم می شود:
آمریکا دوهزار سال است که ما را استعمار کرده است!
(دیدار با دانشجویان خط امام پس از اشغال سفارت
آمریکا)
این صدام که میگوید مسلمان است ،از همانهایی است
که با سید الشهدا حرکت کردند و آنها را به تفنگ (!)
بستند!
(کتاب کوثر -دفتر حفظ و نشر آثار)
اسالم حداقل مجازات راهزنان هوایی را اعدام قرار داده!
(کتاب کوثر  -دفتر حفظ و نشر آثار)
اگر مردی با زنی جماع (سکس) کند به این گمان که
وی همسرش است ،احتیاط واجب آن است که کفاره
بدهد!
(توضیحالمسائلخمینی)
معامله و خرید و فروش موسیقی حرام است مگر
آهنگی که اخیرا به مناسبت شهادت آقای مطهری
ساختهاند!
(سخنرانی جماران  -کتاب کوثر)
ملت عزیز عراق ما برای نجات شما آمده ایم .برادران

خود را کمک کنید که فردا خیلی دیر است!
(خطاب به مردم عراق  22 -رمضان )1402
مهمترین چیزی که مغز جوانها را خراب می کند و
به فساد و هرزگی می کشاند ،موسیقی است .موسیقی
خیانت به مملکت است!
(کتاب کوثر -دفتر حفظ و نشر آثار)
می گویند مغزها فرار می کنند .به جهنم که فرار میکنند.
چه بهتر که این مغزهای پوسیده فرار کنند .ما علم و دانش
غربی نمیخواهیم .اگر شما هم فکر میکنید که اینجا
جایتان نیست فرار کنید .راه باز است!
(کتاب کوثر -دفتر حفظ و نشر آثار)
همه گرفتاری های ما از دانشگاه هاست .هر چه
میکشیم از طبقه ای است که ادعا می کند روشنفکریم،
حقوقدانیم،دانشگاهیهستیم!
(کتاب کوثر -دفتر حفظ و نشر آثار)
ما اساتید دانشگاهی میخواهیم که رو به شرق و غرب
نداشته باشند .آتاتورک نباشد ،تقی زاده هم نباشد !
(کتاب کوثر -دفتر حفظ و نشر آثار)
دانشگاه باید دانشگاه باشد ،دانشگاهی که دانشگاه
نباشد،دانشگاهنیست!
حاال می فهمیم که چطور مردم ایران در سال 57
عکس آقا رو تو ماه دیدن!
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نقد و نظر:

شاهزاده تاریکی علیه جمهوری اسالمی

از او با نام های «شاهزاده تاریکی» و یا «آیت
اهلل مایک» یاد می شود .وی در واقع مامور ارشد
سازمان اطالعات مرکزی ایاالت متحده ،سی آی
ای ،است که در به دام انداختن «اسامه بن الدن»
و نیز حمله پهپادهای آمریکایی به تروریست-های
اسالمگرا و البته متاسفانه کشته شدن صدها غیر
نظامی در افغانستان نقش عمده ای داشته است.
اکنون «مایکل دی اندریا» به طور رسمی عهده دار
مقام نظارت بر عملیات سی-آی ای در ارتباط با
حمایت های جمهوری اسالمی از تروریسم شده
است .با توجه به سمت های سابق و فعلی مایکل
دی اندریا ،می توان انتظار مواضع سختگیرانه-تر
دولت رییس جمهور ترامپ نسبت به حکومت
اسالمی ایران را داشت.
به گزارش نیویورک تایمز ،نقش جدید آقای دی
اندریا درباره جمهوری اسالمی نشانگر فعالیت
های نوین و قاطع سی آی ای به رهبری «مایک
پمئو» ریاست محافظه کار و جمهوری خواه این
سازمان علیه تروریسم و گسترده کردن فشار بر
شبه نظامیان تروریست است.

یکی از سخت ترین ماموریت های سی آی ای
جمع آوری اطالعات درباره فعالیت-های حکومت
جمهوری اسالمی ایران است زیرا دسترسی آنان به
این کشور بسیار محدود است؛ آمریکا نزدیک به
چهار دهه هیچ رابطه دیپلماتیک با ایران نداشته
و از طرفی کلیه سرویس های اطالعات و امنیت
جمهوری اسالمی همه قدرت خود را صرف مقابله
با نفوذ جاسوسی آمریکا و جلوگیری از عملیات
مخفی آنها کرده اند.
سازمان اطالعات مرکزی ایاالت متحده درباره
انتصاب مایکل دی اندریا و گستره فعالیت هایش
هیچگونه اظهارنظری نکرده است« .رابرت ایتینگر»
یکی از مشاوران حقوقی سابق سی آی ای معتقد
است ،عملیاتی که شاهزاده تاریکی بر علیه فعالیت
های تروریستی جمهوری اسالمی بر عهده دارد،
بسیار تهاجمی ولی در عین حال هوشمندانه
خواهد بود.
رییس جمهور دانلد ترامپ ،حکومت جمهوری
اسالمی ایران را دولت شماره یک حامی تروریسم
نامیده است و با اینکه معامله هسته ای بین رژیم

تهران و شش قدرت جهانی را قراردادی بسیار بد
برای آمریکا دانسته است اما بی سر و صدا تعلیق
تحریم های اتمی ایران را تمدید کرد .با این وجود
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران معتقدند،
انتصاب مایکل دی اندریا در سمت عملیات سی
آی ای علیه جمهوری اسالمی نشانه روشنی از
عزم راسخ دولت ایاالت متحده برای باال بردن
فشار بر این حکومت و حتی نیم نگاهی به تغییر
رژیم است .بر اساس گزارش های دریافتی« ،ازرا
کوهن واتنیک» مدیر ارشد شورای تجسس که
رابط اصلی کاخ سفید با سازمان های اطالعاتی
آمریکا محسوب می شود ،در جمع مقامات
عالیرتبه دفاعی ،امنیتی و اطالعاتی گفته که می
خواهد با استفاده از تیمی مجرب از جاسوسان سی
آی ای برای سرنگونی حکومت جمهوری اسالمی
ایران تالش کند.
نکته جالب درباره آقای دی اندریا این است که
همسرش مسلمان است و او برای ازدواج با وی،
به دین اسالم گرویده است.

پرزیدنت ترامپ :برای قربانیان حمله تروریستی ایران دعا می کنم

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایاالت متحده در
واکنش به حمالت تروریستی صبح چهارشنبه در
پایتخت ایران که داعش مسئولیت آن را پذیرفته
است ،در بیانیهای گفت برای قربانیان بیگناه آن
دعا میکند.
به گزارش کاخ سفید ،پرزیدنت ترامپ با این
حال در ادامه بیانیه خود گفت ،کشورهایی که از
تروریسم حمایت میکنند ،خود در معرض خطر
قربانی شدن توسط شرارتی که خود ترویج میکنند
قرار میگیرند.
ایاالت متحده و همپیمانان آن حکومت ایران را

حامی تروریسم میدانند و آن را تحت تحریمهای
مختلفی قرار دادهاند؛ اتهامی که تهران آن را رد
کرده و غرب را متهم به برخورد دوگانه در برابر
تروریسم میکند.
صبح چهارشنبه به وقت ایران ،چند فرد مسلح به
طور همزمان به ساختمان مجلس در مرکز تهران
و همچنین آرامگاه رهبر پیشین جمهوری اسالمی
در جنوب پایتخت حمله کردند ،که  12کشته بر
جای گذاشت.
وزارت خارجه آمریکا و سازمان ملل متحد روز
چهارشنبه با صدور بیانیهای حمالت تروریستی در

تهران را محکوم کردند.
به گزارش رویترز ،هیتر نوئرت سخنگوی وزارت
خارجه آمریکا چهارشنبه ظهر به وقت واشنگتن
گفت «شرارت تروریسم هیچ جایی در یک جهان
صلح طلب و متمدن ندارد».
همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد نیز حمله روز
چهارشنبه را محکوم کرد«.آنتونیو گوترس» دبیرکل
سازمان ملل ضمن صدور بیانیه ای حمالت
تروریستی در تهران را محکوم کرد .وی ضمن
همدردی با مردم ایران ،گفت که حمله تروریستی
تهران را «قویا محکوم میکند».

افشاگری جدید از حمله سایبری روسیه به سیستم انتخاباتی آمریکا
یک مدرک محرمانه آژانس امنیت ملی آمریکا موسوم به «ان اس ای»
نشان می دهد که هکر های روسی با اطالع مقامات ارتش این کشور
پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تالش داشتند با هک کردن ،به
ساختارهای ثبت نام رأی دهندگان رخنه کنند.
سایت خبری اینترسپت با انتشار این گزارش اعالم کرد که سازمان ان اس
ای معتقد است که این تالشها ماهها طول کشید و تا چند روز پیش از رأی
گیری انتخابات ریاست جمهوری در آبان ماه گذشته ادامه یافت.
در گزارش آژانس امنیت ملی آمریکا (اناسای) آمده که هکرهای روسی
به اداره اطالعات مسکو ( )GRUوابسته بودند.
در این گزارش محرمانه که منتشر شده ،اناسای مشخص نکرده که آیا
اقدام هکرها تاثیری در نتیجه نهایی داشته است یا خیر.
اطالعات سری را چاپ کرده و برای سایت اینترسپت پست کرده است.
به گزارش صدای آمریکا انگلیسی ،ساعتی بعد از انتشار اخبار این بنا بر اعالم وزارت دادگستری او یکی از شش نفری بود که به این سند
اطالعات ،دادگستری ایاالت متحده اعالم کرد کارمند قراردادی که این افشا شده ،دسترسی داشته است.
اطالعات آژانس امنیت ملی آمریکا را به اینترسپت درز داده ،بازداشت کرده از زمان انتخابات آمریکا در آبان ماه گذشته ،برخی دموکرات روسیه را به
است.
دخالت و ارتباط با کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ متهم کردند .هم اکنون
رآلیتی لی وینر 25 ،ساله کارمند آژانس ان اس ای اعتراف کرده که کمیته های سنا در این باره تحقیقاتی در جریان است.

نیروی هوایی آمریکا :نگران پایگاه خود در قطر نیستیم
وزیر نیروی هوایی ایاالت متحده در نشست کمیته نیروهای مسلح سنا ،با
اشاره به باال گرفتن تنشهای قطر با عربستان سعودی و برخی همپیمانان
منطقهای آن ،گفت نگرانی بابت فعالیتهای پایگاه هوایی خود در قطر نداریم.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،هدر ویلسون روز سه شنبه  16خرداد در این
نشست گفت به رغم تصمیم ریاض و متحدان آن برای قطع رابطه با دوحه و
اعمال تحریمهای زمینی ،دریایی و هوایی آن کشور ،خطری پایگاه هوایی ما
را در قطر تهدید نمیکند.
به گفته خانم ویلسون ،در حال حاضر تهدیدی که باعث شود تصمیم به
جابجایی این پایگاه بگیریم مشاهده نمیشود و فعالیت های نیروی هوایی
ارتش ایاالت متحده در آن پایگاه ،بدون هیچگونه وقفهای ،طبق روال معمول
انجام میشود.
متحده،
ایاالت
هوایی
نیروی
فرمانده
گلدفین
دیوید
ژنرال
و
ویلسون
هدر
فعالیت میکنند .وزیران سه نیرو ،مانند وزیران کابینه ،باید به تایید سنا برسد.
برای ادای توضیحات بیشتر در مورد بودجه و برنامههای این نیرو در سال خلیج فارس مدت طوالنی است که میزبان چندین پایگاه نظامی آمریکا
مالی  ،2018در جلسه امروز کمیته نیرویهای مسلح سنا در کنگره شرکت است .تصمیم عربستان سعودی ،مصر و امارات متحده عربی به قطع روابط
کردند.
دیپلماتیک با قطر احتماال برخی گرفتاریها را برای آمریکا ایجاد میکند چرا
در نیروهای سه گانه ارتش ایاالت متحده ،وزیر ،معاون وزیر ،رئیس ستاد یا که این کشورها متحدان عمده نظامی آمریکا هستند و میزبان پایگاههای نظامی
فرمانده و قائم مقام او ،تحت نظر وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور در منطقه هستند.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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روی میز تحریریه:

ستیزی که پشت آن رقابت سیاسی مخفی شد

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

برگرفته از مقاله
Rebecca Traister
در مجله نیویورک مگزین

در شکست هیالری کلینتون ،از نقش زنستیزی و
تنفر از زن قوی و جاهطلب ،کم نخواندیم .این مطلب
مفصل اما عمیقتر و دقیقتر به موشکافی این مساله
پرداخته است و هیالری کلینتون حاال که دیگر نیاز
به هیچ رایی ندارد و دیگر برنامه و خیال سیاسی
دیگری در سر ندارد ،باالخره رکوراست و شفاف،
حرفها و حسهای واقعیاش را بهزبان میآورد.
حاال که برنامهاش خالیتر از هر زمانی در  25سال
اخیر زندگیاش است ،در خانه پیژامه و پیراهنهای
گشاد تن میکند ،پشت میز غذاخوری مینشیند و
روی کتاب تازهاش کار میکند ،کمد لباسهایش را
تروتمیز میکند ،به پیادهرویهای طوالنی میرود ،با
بیل کلینتون به تماشای تئاترهای روی صحنه میرود،
دیگر مجبور نیست هر روز موهایش را به دستان ماهر
آرایشگر و سشوار بسپارد ،برای نوههایش کیک و
شیرینی خانگی میپزد و باالخره طوالنی ،عمیق و
بهمدت کافی میخوابد.
نویسنده روزهای طوالنی بعد از صبح شوم
 8نوامبر ،هیالری کلینتون را دنبال کرده و همراه
او بوده است و با بسیاری از مشاوران ،دستیاران
و مسئوالن کمپین انتخاباتی او گفتگو کرده است.
حاال که دیگر رکوراست میگوید که هرکاری که
برای مردهای رقیب(برنی سندرز و ترامپ) ابزار
قدرت و کاریزما بود ،برای او ممنوع بود ...مردی که
میخواهد رئیسجمهور بشود ،اگر صدایش را باال
ببرد و به فریاد و شور باور و خواستهای را مطرح
کند ،رایاش بیشتر و خودش محبوبتر میشود .اما
زنی که میخواهد رئیسجمهور بشود نباید فریاد
بزند ،چون فوری برچسب «زن عصبی پرخاشگر
سلیطه» به او میچسبانند .اما وقتی هم با صدای آرام
حرف میزند ،فوری متهم است که «سرد و بیروح
و بیاحساس» و «فیک» است .میگوید یکی از
بدترین و لجنترین لحظههای این انتخابات ،جایی
در مناظرهی دوم با زباله انسانی بود که او نزدیک
هیالری شد و سرش را با نگاهی تهدیدآمیز بسیار
به او نزدیک کرد .فوری با خودش فکر میکرد چه
باید بکند؟ اگر حرف دلش را بزند که از من دور
شو و به حریم شخصی تن من اینجور تهدیدآمیز
حمله نکن ،رای از دست میرفت ...نفسی کشید
و فکر کرد همینجور آرام بماند و بدون اشاره به
این هجوم تهدیدآمیز مردک ،جوابش را بدهد .رای
کمتری از دست رفت ،و بله رایهای بیشتری هم به
سبد مردک ریخته شد.
هرکاری که میکرد و نمیکرد ،چیزی به محبوبیت او
اضافه میکرد .حاال سرش را به افسوس تکان میدهد
که گوگل اعالم میکند بعد از آخرین سخنرانی
او در دانشگاه جستجوی واژهی «»Misogyny
چندین برابر شده است .میگوید این مملکت بر

شما هم میتوانید رویدادهای محلی خود را با
هموطنانتان درمیان بگذارید
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سر زنستیزی به چنین گردابی افتاده و هنوز خیلیها
نمیدانند معنی «تنفر از زن» چیست و هنوز واژه را
در گوگل جستوجو میکنند....
مسئوالن کمپیناش از رسانههای لیبرال انتقاد
میکنند که هرگز گردهماییهای انتخاباتی او را با
آن رویه و تاکیدی پوشش ندادند که گردهمایی های
سندرز یا ترامپ را پوشش میدهند .پاراگراف پشت
پاراگراف از مردم مشتاق و عربدهکش و هیجانی در
گردهماییهای آن دو نوشتند و همیشه گردهماییهای
هیالری را جوری پوشش دادند که انگار یک سری
آدم از سر بیچارگی و بدبختی میخواهند به او رای
بدهند و هیچکس او را واقعا دوست ندارد .هرگز
کسی این واقعیت را پوشش نداد که اکثر حامیان
مالی کمپین هیالری اتفاقا زنان بودند و با شورمندی
ماهانه کمک میکردند تا هیالری اولین رئیسجمهور
زن در آمریکا بشود .هیچ کمپین انتخاباتی در تاریخ
آمریکا تا این میزان حامی مالی زن نداشت(.حتا بیل
کلینتون که هنوز و همیشه محبوبالقلوب صدی
نود آمریکاییها و حتا خیلی از جمهوریخواهان،
رئیسجمهور کاریزماتیک و عزیزدل بسیاری از زنان
آمریکایی است).
اعضای کمپیناش شورمندانه میگویند که همهی
آنها واقعا و از صمیمقلب هیالری را دوست دارند
و با شور و انرژی برای پیروزی او جان کندند ،هرگز

پیشنویس سخنرانی برای باخت احتمالی را بیرون
بیاورند ،خواست لحن را کمی مستقیمتر و تندتر کنند
و تاکید را بهجای سیاست ،بر مساله رویای دختران
جوان بگذارند ،بیشتر از هرچیز روی این مساله تاکید
کنند که دختران نوجوان و جوان مملکت نباید ناامید
بشوند ،نباید دست از رویای خود بردارند ،باید
برای آرزوهایشان بجنگند .خودش حاال میگوید
حالش افتضاح بود ،اما با خودش میگفت اول باید
به ترامپ زنگ بزنی .و تبریک بگویی ،بعد باید به
باراک زنگ بزنی ،متن سخنرانی را آماده کنی و یادت
نرود مخاطب اصلی باید سیل زنان و دختران جوان
و نوجوان کشور باشد ،از اعضای کمپینات تشکر و
تقدیر کنی ،همه این کارها را که کردی میتوانی به
خانه بروی ،روی تخت بیافتی ،گریه کنی ،خشمگین
شوی ،داد بزنی ،مستاصل شوی ،فرو بریزی...
میگوید بهغایت سختش بود که به مراسم تحلیف
مردک برود .در روز تحلیف ،وقت سخنرانی ترسناک
مردک ،کنارجورج و الرا بوش نشسته بود»:من و جورج
و الرا در باور سیاسی باهم تفاوت و اختالف جدی
داریم .اما حیرتزده زیرچشمی به هم نگاه میکردیم
و بیحرف میدانستیم چه حسی داریم ».جورج بوش
بعدتر گفت که سخنرانی ترامپ «عجیبوغریبترین
چرندگویی» بود که دیده .هیالری میگوید جایی
وسط سخنرانی مردک ،نگاهش با نگاه میشل اوباما

اینجور نبود که از سر انتخاب بین بد و بدتر به
کمپین او آمده باشند .هیالری کلینتون هرگز حاضر
نشده در برشمردن دالیل شکست خود ،کوچکترین
انتقادی از مسئوالن و مشاوران کمپیناش کند.
میگوید مسئولیت شکست را کامال میپذیرد و هیچ
انتقادی از آنها که صادقانه تالش کردند ،ندارد و
نخواهد داشت.
کلینتون حاال همزمان حرص میخورد و خندهاش
میگیرد از رویهی رسانههایی مثل «نیویورکتایمز»
که بعد این انتخابات حس کردند باید صدای گروه
مخالف را هم پوشش داد و توجه کرد و گمان
میکنند مشکل فقط این بود که حامیان گروه مخالف
را ندیدیم« .نیویورکتایمز» نه تنها این روزها کلی
مشاور جمهوریخواه استخدام کرده تا مدام و یکریز
وراجی کنند و اوضاع سیاسی روز را تحلیل کنند،
بلکه حتا ستوننویس فاجعه اي را استخدام کرده که
به مساله گرمایش زمین یا شک و تردید نگاه میکند
و اراجیف جمهوریخواهان دربارهی اینکه گرمایش
زمین و محیط زیست مهم نیست و شلوغش نکنید،
ستون مینویسد! هیالری کلینتون میگوید واقعا
با این کارها فکر کردید طرفداران گروه روبرو را
جذب میکنید؟ میدانید االن چطور سیاستمداران
جمهوریخواه دارند به این تالش مضحک میخندند؟
میدانید اصال راهش این نیست و فقط با اینکار به
تولید چرند و اراجیف غیرعلمی میدان بیشتر میدهید
و بس؟ میدانند؟...
کلینتون با خنده به حجم انبوه حمایت رسانهها از
کمپین انتخاباتی خودش اشاره میکند .برای اولینبار
شمار قابلتوجهی از رسانههای جمهوریخواه هم از
او حمایت کردند .میگوید میخواهد وصیت کند
وقتی مرد ،تابوتاش در نداشته باشد .بهجایش تمام
این بیانیههای حمایت رسانهها را پرینت بگیرند ،روی
جنازه و تابوت در باز بگذارند و همینجوری او را به
خاک بسپرند و میخندد.
مسئوالن کمپیناش از آرامش عجیب او در بدترین
لحظات بحرانی حرف میزنند .از اینکه وقتی با
هراس میدیدند که ترامپ دارد یکی یکی ایاالتها
را میبرد و شانس پیروزی کمتر میشود ،هیالری
خونسرد گفت خب ببینیم قدم بعدیمان چیست.
گریه نکرد ،فرو نریخت ،مغزش قفل نشد ،داخل
اتاق نرفت تا در را به روی خودش ببندد و فکر
کند...فوری از نویسندگان سخنرانیهایش خواست تا

گره خورد و با نگاه بههم گفتند »:این چی میگه...؟»و
آرام سری تکان دادند.
تمام ماههای بعد از  8نوامبر بیشتر از همهی عمرش
مردم را بغل کرده است .هرجا میرود ،زنی یا گاه
مردی جلو میآید ،از غمش میگوید که کشور به
دست این دیوانه افتاد و میزند زیر گریه و هیالری
بلند میشود و او را بغل میکند .مردها معموال
محتاطترند ،مودبانه میگوید «ما به شما رای دادیم
و حامی شما بودیم ».بعضیها حاال شرمنده میاند و
میگویند رای ندادند ،چون تحتتاثیر رسانهها فکر
میکردند او رای میآورد و نیازی به رای آنها ندارد
و فکرش را هم نمیکردند که این یارو رای بیاورد.
پوزخندزنان میگوید «انگار که کیسه کیسه رای آماده
داشته باشی »...شبی وقتی با بیل کلینتون به تئاتر رفته
بود ،زنی مسن دست دخترش را با جدیت و کمی
خشونت کشید و نزدیک او آورد و گفت »:من فالنی
هستم .این هم دخترمه و میخواهد چیزی را بهتون
بگه»..دختر با شرمندگی گفت که او رای نداد ،چون
فکر نمیکرد هیالری واقعا به رای او نیازی داشته
باشد و فکر میکرد هیالری برنده مسلم انتخابات
است دیگر...مادرش عصبانی داد زد»:د همین ،تو و
امثال تو با رای ندادن ،بخشی از عامل این مصیبت
و فاجعهاید ».هیالری میگوید سعی کرد مادر را آرام
کند و به دختر گفت»:عیب ندارد .انتخاباتهای بعدی
حتما رای بده .همیشه رای را جدی بگیر».
«بعد از شکست انتخاباتی به جلسات رواندرمانی و
سراغ مشاور رفتی؟»
«هوووم...نه .فقط اواخر دهه  1990چندین جلسه
مشاوره برای زوجها داشتیم .حولوحوش همان
سختترین روزهای ازدواجمان .ولی فقط همان بود.
مشاوره درمانی برای من کمک نیست تا با تلخیهای
زندگیام مواجهه بشوم .من کامال از لزوم رواندرمانی
دفاع میکنم ،اما خب شیوهی من برای مواجهه و
مدیریت مشکالت نیست».
مطلب ربکا تریستر در نیویورک مگزین فرازهای
جدی و خوبی از ریزودرشت عوامل جنسیتزده در
مواجهه با هیالری و انتخابات گذشته دارد .نویسنده
جایی چه تلخ و درست نوشته »:زنی توانا و باتجربه
در برابر یک مرد بیعرضه و کمتجربه و منصب شغلی
را به مرد تقدیم میکنند.این حیرت و شوک غیرعادی
انتخاباتی نیست .این واقعیت روتین معمولی سهشنبه
صبح در آمریکا است».
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ظلم پایدار نیست ؟!!

دکتر مهدی آقازمانی  -جامعه شناس:

آنقدر این جمله کلیشهای هست که خواندن تیتر این
مطلب دستگیرتان کند نویسنده سر آخر قصد دارد چند
شعار علیه نظامهای استبدادی و ظالمان جهان سر دهد
و با چند شعار دیگر در دفاع از مظلومان و ستمدیدگان
و شاید هم مستضعفان!!! مطلبش را تمام کند.
اما توصیه میکنم کمی تامل کنید با اینکه من هم
معتقدم جمهوری اسالمی هم سرنوشتی مشابه همه
خودکامگان خواهد داشت اما حرف این نوشتار کوتاه
ربطی به حکومتها ندارد.
***
همیشه وقتی صحبت از ظلم و تعدی به میان میآید
به نحو ناخودآگاهانهای موضوع به سیاست پیوند
میخورد و برای ما ایرانیها پای حکومتی به وسط
کشیده میشود که در سی و هشت سال گذشته بسیاری
از ما طعم ظلم و استبداد را در دامان سیاه آن چشیدهایم.
اما همین بهانه کافی است تا ما به مفهوم حقیقی ظلم
و تعدی که در میان خودمان رایج است توجه نکنیم
و یا فرا فکنانه موضوع را نادیده انگاریم تا مجبور به
پاسخگویی در مقابل آن قرار نگیریم!
ظلم تعریف روشنی دارد .کم کردن و یا نقض کردن
حق کسی یا گروهی را ظلم خوانند و به ستم و بیداد
در مقابل دادگری مترادفش دانند.
ظلم در تاریخ بشر سبقهای به عمر انسانیت دارد.
تا انسان بوده است ظلم هم با او زیسته ،گویی این
همنشین کهن ،دوستی صمیمی تر از انسان نیافته است
و شاید حیوانات بر اساس غریزه طبیعی خود از چنین
همنشینی پرهیز کردهاند.
برخی هم میگویند اگر ظلم -این همنشین قدیم
بشر -نبود هرگز تمدن هم به وجود نمیآمد .چرا
که به هر سوی تاریخ که نگاه کنی میبینی تا بدی
نبوده باشد خوبی پدیدار نگشته است و تا ظلمی نرفته
باشد عمارتی برپا نشدهاست ،تا ستمگری نبوده است
قانونی وضع نگشته است و تا بیدادی پدیدار نگشته

دادگسترانی به قضاوت ننشستهاند.
شاید از همین روست که تمدن و تاریخ به انسانها
تعلق دارد .انسانهایی که در درنده خویی گوی سبقت
را از همه حیوانات وحشی ربودهاند و به قول مرحوم
فریدون مشیری« :هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا/
آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند »...و طبیعی
است که هرچه ریشه استبداد در جامعهای عمیقتر
باشد راه برای تسری و همهگیری ستمگری و ظلم
پیشگی نیز هموار تر میشود.
اصوال درست از همین جاست که بحثها منحرف
میشود و پای سیاست ،این بالی جامعه سوز به مبانی
نظری و گفتاری باز میشود.
این بار بگذارید با همه آنکه میدانیم سیاست مقصر
است اما دربارهاش حرف نزنیم .نه اینکه انکارش کنیم
بلکه با تایید تاثیر مخربش به بحث غیر سیاسی خود
ادامه دهیم.
شما تصور کنید در ایران امروز قاضی یک دادگاه
هستید و فردی قرار است به حکم شما سنگسار شود.
قلمی که در دست دارید میتواند بین زندگی و مرگ
یک انسان سرنوشتی را معین کند که نه تنها پایان یا
ادامه حیات یک فرد است بلکه در خانواده آن فرد،
جامعه پیرامونش و ...میتواند نقشی ایفا کند .مسئولیت
چنین کاری ساده نیست .به فرض که بگوییم آن فرد
گناهکار است و مستحق تنبیه تا دیگر در جامعه دچار
خطا نشود و باز این شما هستید جناب قاضی که قرار
است برای او و اتهامی که دارد مجازات معین کنید.
فارغ از اینکه شما چگونه خود را به جای «بخشنده
جانها» می گذارید که به خود اجازه میدهید حکم
مرگ یک انسان را هرچه قدر هم گناهکار صادر کنید
و چگونه در حالی که میدانید قرار است در سحرگاه
فردا ،انسانی به حکم شما اعدام شود ،با خیالی راحت
و ذهنی آسوده سر بر بالین خواب شبانهای میگذارید
که وقتی سر از آن بلند کنید آن فرد دیگر زنده نیست،
اینکه شما در کیفیت مرگ او هم نقش داشته باشید چیز
دیگری است!!!
در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا برای متهمان
محکوم به اعدام سریعترین و کم دردترین روشها را
برای مرگ به کار میگیرند که این نیز باز مورد انتقاد
فعاالن حقوق بشر است ،شما تصور بفرمایید حکمی
که صادر کردهاید سنگسار است .یعنی فرد را در چالهای
کنند و گروهی از امر بران شما بنا به حکم شما او را با
پرتاب سنگ به سر و صورتش بکشند.
میفهمید جناب قاضی چه حکمی صادر کردهاید؟

میدانید یعنی چه؟ تا به حال سنگ ریزهای به پایتان
خورده است که بدانید چه معنایی دارد قلوه سنگ -البته
اگر امر برانتان وحشیتر از خودتان نباشند که از پاره
سنگ استفاده کنند -به سر و صورت یک انسان زنده
زدن یعنی چه؟
میدانید زیر باران کینه و جهل که با سنگ همراه
میشود چه بر سر قربانی حکم شما میآید؟! آیا شما
که بر مسند قضا نشستهاید ظلم نمیکنید؟
بیخود ماجرا را به گردن قانون الهی و این خزعبالت
که بافته فکر مریض ظالمان پیش از شماست نیاندازید.
اگر خدای شما هم همان خدای مادر بزرگ من است
که برگرفتن دانی را از دهان مورچهای ،ظلم میداند
پس به یقین بدان هرگز حکم به سنگسار هیچ تنابندهای
صادر نمیکند.
این است که تو به پشتوانه باور غلطی که داری حکم
میکنی ،ظلم میکنی و قساوت و سنگ دلیات را به
نمایش میگذاری.
ای انسان...
ای انسان....
وای بر تو که خشم و جهل و خودشیفتگیات را به
حکم قضا مینشانی و از خود یادگاری به نام ظلم باقی
میگذاری.
ظلمی که من مطمئن نیستم پایدار نماند .صورت
عوض میکند اما به گواه تاریخ تا انسان هست باقی
خواهد ماند .چرا که خوی ظلم پیشگی چنان با جان
این بشر دو پا آمیخته است که بعید بدانم رهایمان کند.
باور ندارید به نزدیکترین ظلمی که خود کردهاید،
بیاندیشید .شاید سنگسار نباشد اما سنگسار شخصیت
دوستی با تهمت و غیبت حتما بوده است.

مجله جدول ایرانشهر هر ماه منتشر میشود .این محصول شرکت کتاب مجموعهای از
جدولهای گوناگون است که برای عالقمندان به جدول و سرگرمیمهیا و منتشر میشود.

افقي:
 -1معشوقه هیتلر  -از شهرهاي مهم ایالت جورجیا
 -2رادار  -دیر نشین  -امر به نکردن
 -3کرم ابریشم  -از شهرهاي استان فارس  -شهري آذري
 -4نهال نازک  -شالوده  -جانوري کیسهدار
 -5حرف انتخاب  -کمند  -زنهار و پناه
 -6آزاد  -شدت در جنگ  -خر ماده  -نوعی پنبه مصنوعی
 -7پیچک  -چپاول  -قمر
 -8سوزن فروش  -مخترع بنزین سبک  -اثر امیل زوال
 -9پارچه یماني  -نهر کوچک  -صداقت
 -10کوچک  -واحد پول تاجیکستان  -کندنگور مرده
 بعد از دوم -11چاه فاضالب  -معالجه  -توان آخر
 -12اسب نر  -مخالف  -سوخته دل
 -13فلز گلوله  -آمار متوسط به ازاي هر نفر  -درنگ
کردن
 -14نغمه  -رود پر آب ایران  -فرفره
 -15واحد اندازه گیري زاویه  -شوق
عمودی:
 -1سرسلسله ساسانیان  -جنس بهظاهر قوي!
 -2نهال خرما  -بچه آهو  -بي آبرو
 -3اتم فرانسوي  -مقابل خراب  -خرده گیري
 -4دانا  -زمین ترکي  -از آالت موسیقي

 -5خداوند  -تابناک  -زره  -ویتامین جدول
 -6پایتخت نروژ  -بلبل  -بازدید سپاه
 -7برگ کاغذ  -عاري از میکروب  -زیان
 -8در حال نالیدن  -پدر ترکي  -درمان
 -9حرف سکوت  -شکسته بند  -لوس
 -10جگر سیاه  -گاز بي رنگ وبي بو  -رقص نمایش
 -11زیر پا مانده  -نان پوک روستایي  -دادن و گرفتنش
جرم محسوب می شود -رایحه
 -12سفره  -عالمت مفعولي  -فرزندان یتیم
 -13نگهبان خرمن  -بنیانگذار  -شاغول
 -14نماینده  -درشکه روسي  -پیش
 -15صحنه نمایش  -اثر کارل چابک

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای دانش و هنر:

چرامردمدنیاسالگذشتهآبجویکمترینوشیدهاند

بنا به آخرین گزارش یک موسسه تحقیقات بازاریابی در
انگلستان که منحصرا مصرف جهانی نوشیدنیهای الکلی
را بررسی میکند ،فروش بازار جهانی نوشیدنیهای الکلی
در سال گذشته میالدی  1.3درصد کمتر شده است.

به گزارش بانک اطالعات بینالمللی شراب و مشروبات
الکلی تقطیر شده ( ،)IWSRیکی از دالیل اصلی این
افت ،کاهش  1.8درصدی مصرف آبجو در دنیا بوده است.
عالوه بر این مصرف سایدر (آب سیب تخمیر شده) هم
که در چند سال گذشته رو به افزایش بوده  1.5درصد در
سال گذشته کمتر شده است.

کاهش مصرف نوشیدنیهای الکلی در سال  2016بسیار
بیشتر از سه دهم درصد کاهش متوسطی است که در چند
سال گذشته گزارش شده است.
گزارش بانک اطالعات بینالمللی شراب و مشروبات
الکلی همچنین نشان میدهد که مصرف شراب در دنیا
تقریبا ثابت مانده (یک دهم درصد کاهش) اما مصرف
انواع مشروبات الکلی تقطیر شده ( )spiritsسه دهم
درصد بیشتر شده است.

برآورد شده است ،این آمار را تهیه و منتشر میکند.

افزایش مصرف الکل معموال با افزایش تولید ناخالص
داخلی در دنیا ارتباط دارد اما با اینکه به گزارش صندوق
بین المللی پول تولید ناخالص داخلی دنیا سه و نیم درصد
بیشتر شده ،مصرف الکل در شماری از اقتصادهای بزرگ
مثل چین ،روسیه و برزیل به دلیل رکود اقتصادی یا کاهش
رشد کاهش یافته است.
از این رو مصرف آبجو در سال گذشته در روسیه ،7.8
در  4.2چین و در برزیل  5.3درصد کاهش داشته است.

در آمریکا نیز که یکی از مهمترین بازارهای مصرف
آبجو در دنیا محسوب میشود نرخ  1.8درصدی کاهش
نوشیدن آبجو حاکی از افت بازار فروش آبجوهای تقطیری
در بزرگترین بازار دنیاست.
عالوه بر بانک اطالعات بینالمللی شراب و مشروبات

الکلی تقطیر شده ،سازمان بهداشت جهانی نیز همه ساله
با تطبیق دادن میزان سرانه مصرف الکل در کشورها که
بر اساس رسیدهای مالیاتی و میزان صادرات و واردات

محبوبیت جین (عرق میوه ارس) که یکی از نوشیدنیهای
الکلی سنتی در اروپا خصوصا اسکاتلند است همچنان رو
به افزایش است و فروش آن در دنیا  3.7درصد بیشتر
شده است.

سازمان بهداشت جهانی در خصوص کشورهایی که آمار
رسمی از مصرف الکل در آنها منتشر نمیشود ناگزیر است
تا از آمار صنعتی استفاده میکند .کشورهایی مانند ایران،
افغانستان ،عربستان ،پاکستان ،سومالی و لیبی در این لیست
قرار دارند.

عالوه بر آن سازمان بهداشت جهانی تالش میکند میزان
مصرف مشروبات الکلی که در خانه تولید و یا به طور
قاچاق وارد شده و یا از الکلی که برای مصارف دیگر تولید
شده است را نیز تخمین بزند.
این سازمان به شهروندان جهان توصیه کرده است که از
مصرف بیش از  14واحد الکل در هفته پرهیز کنند که در
خصوص مصرف آبجو بر اساس میانگین الکل  4درصد
به مصرف حداکثر دو لیوان متوسط ( 300سیسی) در روز
خالصه میگردد.

شایان ذکر است روسیه و کشورهای شرق اروپا بیشترین
میزان مصرف الکل در جهان را دارند .در رتبه دوم بازار
مصرف نوشیدنیهای الکلی جهان ،انگلستان ،کشورهای
غرب اروپا (آلمان ،فرانسه و اسپانیا) ،استرالیا و برزیل قرار
میگیرند و در رتبه سوم آمریکا ،کانادا ،آفریقای جنوبی
و آرژانتین صاحب بزرگترین بازار فروش محصوالت
الکلیهستند.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در
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08.NET/EVENT
دنبال کنید

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

ایرانشهر
www.iranshahrnewsagency.com

www.iranshahrnewsagency.com

شما از چه طریق اخبار محلی و مهمترین رویدادهای
مربوط به جامعه ایرانی را دنبال میکنید؟

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

رویدادهای هفته:

از آدینه  9جون 2017

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی
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قصر  24میلیون دالری توسط میلیاردر
ایرانی آمریکایی خبرساز شد

آقای «اسحاق الریان» سرمایهدار ایرانی آمریکایی ،که
عمارت منحصر به فرد بورمن در ساحل زیبای ملیبو کالیفرنیا
را به قیمت  24.150.000دالر در فوریه گذشته خریداری
کرده است ،حاال با استقبال نشریات آمریکایی خصوصا در
جنوب کالیفرنیا روبروست که به این معامله ملکی توجه
نشان دادهاند.
عمارت بورمن یکی از شاهکارهای معماری آرشیتکت
مشهور کاناداییآمریکایی« ،فرانک گری» است که توسط
آقای الریان میلیاردر ایرانی تبار ساکن آمریکا خریداری شده
است.
فرانک گری در سال  1929در خانوادهای یهودی در شهر
تورنتوی کانادا (با نام اصلی فرانک اون گلدبرگ) دیده
به جهان گشود .او در سال  1947بههمراه خانوادهاش به
لسآنجلس مهاجرت کرد و در دانشگاه جنوب کالیفرنیا به
تحصیل در رشته معماری پرداخت .وی از شاگردان ویلیام
پریرا است .در سال  1956در دانشگاه هاروارد به تحصیل در

رشته برنامهریزی شهری پرداخت و همزمان در دفتر ویکتور
گروئن مشغول به کار شد .او اکنون شهروند ایاالت متحده و
ساکن لس آنجلس است.
عمارتهای مشهوری مانند کنسرت هال والت دیزنی،
مدرسه حقوق الیوال در لسآنجلس ،عمارت رقصان پراگ،
تاالر نمایش ریچارد فیشر نیویورک ،ساختمان دیجی بنک
برلین و ...از دیگر ساختههای اوست.
خریدار عمارت بورمن ،اسحاق الریان نیز متولد سال 1954
میالدی در شهر کاشان و در خانوادهای یهودی است.
او بنیانگذار و مدیرعامل شرکت معروف عروسک سازی
 MGA Entertainmentو برند مشهور عروسکهای
 Bratz dollsاست .وی دانش آموخته مهندسی عمران از
دانشگاه ایالتی کالیفرنیاست.
به گزارش وبگاه خبری باکس نیوز باکس ،مجموع
داراییهای اسحاق الریان در سال  ،2017در حدود یک
میلیارد و دویست و هشتاد میلیون دالر برآورد شده است.
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