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رايگان
FREEدر جنوب كاليفرنيا

بهاى تكنسخه: جنوب كاليفرنيا: رايگان  -  شمال كاليفرنيا و ساير ايالت هاى آمريكا: $2.00

اى مرد ، هر كه باشى و از هر كجا بيايى، زيرا كه مى دانم 
خواهى آمد. من كوروش پسر كمبوجيه كه اين امپراتورى را 
براى پارسى ها بنا كردم تو به اين پاره خاك كه پيكر مرا در بر 

گرفته است رشك مبر...!!!

وكيل دولت اياالت متحده آمريكا در دفاع از پرونده 
مصادره اموال بنياد علوى در نيويورك اعالم كرد اين 
دادگاه در پرونده ساختمان بنياد علوى در منهتن، به نفع 
دولت آمريكا رأى داده است. به اين ترتيب مصادره اين 
برج قطعى و براى اعاده خسارت به قربانيان تروريسم 
سازمان يافته تحت حمايت جمهورى اسالمى مصزف 

خواهد شد.
جون اچ. كيم، وكيل دولت آمريكا، روز پنجشنبه هشتم 
تير ماه در بيانيه اى از حكم هيأت منصفه درباره ساختمان 
بنياد علوى در منتهن نيويورك خبر داد. بنا به اين حكم، 
ساختمان بنياد علوى و ديگر سرمايه هاى مربوط به آن 

توسط دولت آمريكا قابل مصادره خواهند بود.
آقاى كيم در بيانيه خود گفته «اين برج 36 طبقه در 
منهتن (نيويورك) بيش از يك دهه به صورتى پنهانى در 
خدمت دولت ايران بوده و راهى شده بود براى فرستادن 
مفاد  از  آشكار  تخطى  در  كه  ايران  به  دالر  ها  ميليون 

تحريم هاى آمريكا است.
در اين جلسه دادگاه، اسرار اين ساختمان براى همه 
آشكار شد و حكم امروز هيأت منصفه نيز آنچه را ما از 

سال 2008 فكر مى كرديم تأييد كرد.
صاحبان اين ساختمان با وجود تمام تالش ها براى 

منزوى كردن ايران به عنوان يك دولت حامى تروريسم، 
يك سكوى بسيار مهم در قلب منتهن در اختيار مقامات 
اقتصادى  هاى  تحريم  بتواند  ايران  تا  دادند  قرار  ايران 

آمريكا را با موفقيت دور بزند.
حكم هيأت منصفه اين ساختمان را كه بيش از پانصد 
ميليون دالر قيمت داشته، و همچنين ساختمان ها و اموال 

ديگر را قابل مصادره اعالم كرده است.»
به گفته وكيل دولت آمريكا، اين حكم هيأت منصفه، 

بزرگترين مصادره مدنى و همچنين بزرگترين مصادره 
مربوط به تروريسم در تاريخ آمريكا محسوب مى شود.

همزمان و در رويدادى مرتبط اسنادى به تازگى منتشر 
شده است كه از كمك هاى چندهزار دالرى بنياد علوى 

به بنياد كلينتون خبر مى دهد.
خبرى كه به گفته كارشناسان ميتوانسته روى موضع گيرى 
هيالرى كلينتون در مقام وزير خارجه وقت در خصوص 

حوادث سال 2009 در ايران سايه اندازد.

تحليلى  خبرى  وب سايت 
 Washington Free Beacon
كه به انتشار اخبار پشت پرده سياست 
پيش از رسانه هاى معمول شهرت دارد 
روز 5 جوالى 2017 طى مقاله اى كه 
به قلم Adam Kredo منتشر كرده 
است، افشا كرد كه تيم اد مينشترشن 
رييس جمهورى آمريكا طى گفتگوى 
محرمانه اى با اين وب سايت از دستور 
رييس  كه  برداشته اند  پرده  جديدى 
جمهورى اياالت متحده در راستاى 
اولويت بخشى به حفاظت از امنيت 
سربازان اياالت متحده آمريكا در خاك 
كشورهاى خاورميانه خصوصا سوريه 

صادر كرده است.
واشنگتن فرى بيكن مدعى شده است 
پرزيدنت  موجود،  قراين  اساس  بر 
ترامپ بر اساس تصميمات شوراى 

وزارت  به  سفيد،  كاخ  ملى  امنيت 
دفاع و ستاد فرماندهى ارتش اياالت 
متحده در خاورميانه دستور داده است 
در شرايطى كه امنيت نيروهاى نظامى 
آمريكا در خاك سوريه در خطر باشد. 
عليه  نظامى  اقدام  اجازه  نيروها  اين 
نيروهاى نظامى جمهورى اسالمى و 
شبه نظاميان تحت حمايت ايران در 

منطقه را دارند.
جديد  دستور  بيكن،  فرى  گفته  به 
به  را  اجازه  اين  جمهورى  رياست 
برخورد  تا  مى دهد  آمريكا  ارتش 
نظامى گسترده اى را با نيروهاى تحت 
حمايت ايران در سوريه آغاز كند و 
نيز  عراق  در  برخوردها  اين  احتماال 

ادامه خواهد يافت.
شايان ذكر است وزير دفاع آمريكا 
ژنرال بازنشسته متيس پيشتر از تاثير 

مخرب نيروهاى ايرانى در عراق بر 
روند ثبات اين كشور سخن گفته بود.
صراحت  به  پيشتر  متيس  ژنرال 
اظهاراتى داشته است كه نشان مى دهد 
اين سكان دار وزارت دفاع در دولت 
تهديدى  را  ايران  ترامپ  پرزيدنت 
براى  و  مى داند  داعش  از  بزرگ تر 
برخورد با آن برنامه ريزى داشته است.
فرى  واشنگتن  سات  وب  اينكه  با 
جمهورى  رييس  دستور  از  بيكن 
نظامى  برخود  براى  متحده  اياالت 
با نيروهاى ايرانى براى حفظ امنيت 
اما  مى دهد  خبر  آمريكايى  نيروهاى 
مشخص نيست اين دستور در خاك 
سوريه محدود مى ماند يا در خصوص 
سپاه  تندروى  قايق هاى  تحركات 
در خليج فارس نيز مصداق خواهد 

داشت يا خير؟ 

مصادره برج ايرانى نيويورك همزمان با انتشار استنادكمك مالى به كلينتون ها

اخبار بيشتر از فعاليت ها و رويدادهاى ايرانيان در آمريكا و ديگر كشورهاى جهان را در خبرگزارى ايرانشهر به صورت آن الين دنبال كنيد:

www:iranshahrnewsagency.com
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7474
در راستاى دفاع از امنيت سربازان آمريكايى:

رييس جمهور آمريكا دستور برخورد 
نظامى با ايران در سوريه را صادر كرد

در صفحات ديگر:

اخبار بيشتر را در خبرگزارى ايرانشهر دنبال كنيد

با حضور 75 هزار نفر  از 
تنديس آزادى كوروش رونمايى شد

تعطيلى بخش بين المللى
 كانال تلويزيونى لس آنجلس 18

شايعه رقابت گارستى و ترامپ 
در انتخابات 2020

شمارش معكوس محو اسرائيل 
ميراث شيطانى خمينى

كشف جسد 
در پارك ملى لس آنجلس

رژه ساالنه هانتيگنون بيچ
 برگزار شد

حسين فردوست؛
 سى سال پس از مرگ

از ايالت ماركت جايزه بگيريد
شرح در صفحه 12

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=35389&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40158&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=22061&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42485&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=37365
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42022
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34192&Status=2
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مخالفان  اصلى  رهبران  از  پهلوى،  رضا  شاهزاده 
با   2017 29جون  شنبه   5 روز  ايران،  حكومت 
«رييس  و  جمهوريخواه  ارشد  سناتور  َهچ»  «اورين 
اين  كرد.  ديدار  يوتا  ايالت  از  سنا  مجلس  موقت» 
ديدار بخشى از دور جديد تالش هاى آقاى پهلوى 
براى انعكاس خواسته مردم ايران در راستاى گذار 

از رژيم اسالمى در ايران است.
«َهچ»  سناتور  با  ديدار  در  پهلوى  رضا  شاهزاده 
از  متحده  اياالت  حمايت  چگونگى  خصوص  در 
نيز  و  دمكراسى  و  آزادى  براى  ايران  مردم  مبارزه 
طريق  از  اسالمى  جمهورى  رژيم  كردن  منزوى 
رايزنى  رژيم،  اين  بر  هوشمند  تحريم هاى  اعمال 

كرد.
تاكيد  ديگر  بار  يك  همچنين  ديدار  اين  در  وى 
كرد كه مخالف هرگونه حمله نظامى به خاك ايران 

است.
دو  حدود  پهلوى  رضا  شاهزاده  است  گفتنى 
از  ديگر  شمارى  با  را  ديدارهايى  نيز  قبل  هفته 

ارشد  سناتور  ديگر  جمله  از  امريكا  كنگره  اعضاى 
جمهوريخواه «جان مك كين» برگزار كرده بود.

ديدار شاهزاده رضا پهلوى با رياست موقت سناى آمريكا

صدمين گردهمايى ياران محمدعلى طاهرى در تورنتو
به ياد خلق رمان ماندگار دايى جان ناپلئون :

ايرج پزشكزاد
نويسنده طنزپرداز نامدار ايرانى و فارغ التحصيل رشته حقوق از فرانسه. 

آقاى پزشكزاد پيش از انقالب از قضات دادگسترى ايران بود.

هفته  يكصدمين  براى  طاهرى  محمدعلى  هواداران 
جون 2017  ماه  آخر  پنج شنبه  عصر  حالى  در  پياپى 
اخبارى  كه  آمدند  گردهم  تورنتو  مركزى  ميدان  در 
درباره احتمال برپايى قريب الوقوع دادگاه اين زندانى 
عقيدتى در نيمه دوم تيرماه جارى در رسانه هاى داخل 

ايران منتشر شده است.
در يكصدمين گردهمايى ياران محمد على طاهرى 
نيز  و  عقيدتى  زندانى  اين  خواهر  حضور  با  كه 
نمايندگانى از سازمان عفو بين الملل برگزار شد، آذر 
دخت طاهرى طى سخنان كوتاهى مادر تازه درگذشته 
ها  پنجشنبه  اعتراضى  تجمعات  گذار  پايه  را  خود 
معرفى كرد كه تا لحظه چشم از جهان بستن چشم 
نگران فرزند دربند خود داشت. در بيانيه خانم طاهرى 
كه در فيسبوك به همراه فيلمى از اين تجمع منتشر 

شده است چنين آمده: 
درست 700 روز پيش و دقيقا يكصد پنج شنبه قبل ، 
انتظار  چشم  مادرى  دادخواهانه  اراده  حمايت  در  ما 
بى  زندان  در  كه  برومندش  فرزند  جان  به  نگران  و 
عدالتى ها و نا روادارى ها به حبس رفته بود در همين 

مكان گرد آمديم.
عبور زمان در كشاكش روزهاى سرد و گرم كه بر 
ما رفت چه با گام سال ها كه به دو نزديك است و 
چه با گام هفته ها كه به صد رسيده است و چه به 
گام روزها كه امروز در پله هفتصدم ايستاده، ما را در 
داغ فراق آن مادر چشم نگران به اشك نشاند و ُگل 
اندوهى دو صد برابر بر جانمان كاشت كه او چشم 
از جهان بحالى فروبست كه آن چشم را نگران فرزند 

داشت. 

اما نهال اراده و اميدى كه او در دل ما نشاند همچنان 
زنده و پايدار است.

امروز و در يكصدمين گردهمايى ياران محمدعلى 
طاهرى در اين مكان بار ديگر بر اين عهديم كه آزادى 
بى قيد و شرط آن معلم عشق و اخالق حقى است 
بر زمين مانده ، كه يارى حق و اراده دادخواهان آن 
را بلند خواهد كرد تا رنج زمانه را به مرهم ديدارش 

تسلى دهيم:
زمان بى كرانه را 

تو با شمار گام عمر ما مسنج 
به پاى او دمى ست اين درنگ درد و رنج

به سان رودكه در نشيب دره سر به سنگ مى زند
رونده باش

اميد هيچ معجزى ز مرده نيست ،زنده باش
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همزمان با جشن هاى روز استقالل آمريكا، از تنديس 
كوروش»  «منشور  از  كه  مشترك»  روياى  «آزادى 
بنيانگذار امپراتورى پارس الهام گرفته شده، در قلب 

شهر لس آنجلس رونمايى شد.
اين تنديس دو و نيم ميليون دالرى كه از سوى بنياد 
شده، «تنديس  هديه  لس آنجلس  شهر  به   » «فرهنگ 
برجسته  طراح  و  هنرمند  و  مى شود  ناميده  آزادى» 
بريتانيايى-سريالنكايى «سيسيل بالموند» اين تنديس 
را طورى طراحى و ساخته كه رنگ آن در طول روز 

نقره اى و در شب طاليى به چشم مى آيد.
جهان  كشور   50 از  ايرانى تبار  شهروند  هزاران 
ساخت  براى  متحده،  اياالت  مقيم  ايرانيان  خصوصا 
اين تنديس صدها هزار دالر از طريق اعانه اينترنتى 
كمك كردند. مسئوالن «بنياد فرهنگ» گفته اند كه براى 
ساخت اين تنديس يك ميليون و 100 هزار نفر از 

بيش از 50 مليت مختلف با آنها همراه بوده اند.
«لس آنجلس تايمز» در گزارشى كه روز چهارشنبه 
جوالى 2017 درباره اين رويداد فرهنگى منتشر كرد، 
به على رازى، رئيس هيأت امناى بنياد «فرهنگ» اشاره 
مى كند و مى نويسد: از هنگامى كه على رازى در سال 
لس آنجلس  در  و  شد  ايران  ترك  به  ناگزير   1978
را  ايرانيان  ديگر  و  خود  موفقيت  گرديد،  مستقر 
مديون يك اصل بنيادى مى داند و آن اصل «آزادى» 
محيط  فرهاد  كنار  در  دارد،  سال  كه 77  وى  است. 
مدير  اردكانى  عليرضا  مراسم،  برگزارى  ستاد  رييس 
از  ديگر  گروهى  با  همراه  و  فرهنگ  بنياد  اجرايى 
در  آمريكا،  در  ايرانيان  جامعه  سرشناس  چهره هاى 
مراسم پرده بردارى از «تنديس آزادى» در بلوار «سانتا 

مونيكا»حضور داشت. 
 670 راديو  با  گفتگوى  در  فرهنگ  بنياد  بنيانگذار 
بسيار  چراغى  تنديس  اين  كه  است  «اميدوار  گفت: 

روشن در راه آزادى براى جهان باشد.»
«سيسيل بالموند» سازنده تنديس آزادى در مراسم 
پرده بردارى از آن  گفت كه طرح اين تنديس، از ميان 

300 طرح پيشنهادى انتخاب شده است.
اين هنرمند و مجسمه ساز برجسته كه بسيارى از 
آثار هنرى با ارزش را در چهارگوشه جهان طراحى 
كرده است، درباره «تنديس آزادى» لس آنجلس كه از 
«منشور كوروش» الهام گرفته شده، مى گويد: هنگامى 
كه شما در يك خودرو با سرعتى بين 30 تا 40 مايل 
در حال رانندگى هستيد و به اين تنديس نگاه مى كنيد، 
احساس خواهيد كرد كه اين تنديس در حال حركت 
يك  اين  كه  مى كند  تأكيد  او  است.  شدن  جابجا  و 
تنديس ثابت و بى حركت نيست، بلكه هنگاميكه از 
عنوان  به  را  تنديس  اين  شما  گذريد،  مى  آن  كنار 

جسمى جاندار احساس مى كنيد.
«لس آنجلس تايمز» در ادامه توصيف خود از مراسم 
رونمايى تنديس آزادى كه با حضور 75 هزار شركت 
شهروندان  از  بسيارى  مى نويسد:  شد  برگزار  كننده 

لس آنجلس، اين تنديس را نمادى برابر با «مجسمه 
آزادى» در سواحل غربى آمريكا مى دانند و آن را با 

مجسمه آزادى در نيويورك مقايسه مى كنند.
در  ايرانشهر  خبرگزارى  با  گفتگو  در  محيط  فرهاد 
محل اين رويداد گفت: «بنياد فرهنگ، با هدف مهم 
ترويج هنر، فرهنگ و تاريخ ايران در جامعه ايرانى و 
آمريكايى، اين فرصت را بهترين موقعيت براى نشان 
دادن قدمت فرهنگ و تاريخ ايرانى و نقش مهم آن در 
پيشرفت فرهنگ دنيا مى داند. منشور كورش به عنوان 
شده  شناخته  تاريخ  در  بشر  حقوق  فرمان  نخستين 
است و نماينگر جايگاه مهم ايران در تاريخ تمدن و 
حقوق بشر است... شناساندن اين امر به جامعه غير 

ايرانى از اهميت زيادى برخوردار است.»
منشور  (يادمان  آزادى  تنديس  از  رونمايى  مراسم 
كوروش بزرگ) با هنرنمايى دو خواننده محبوب ابى 
و آرش همراه بود و در آن پيامى از سوى شهردار 
منتشر  آمريكا  ايرانيان  جامعه  به  خطاب  لس آنجلس 

شد.

محمدرضا يزدان پناه از روزنامه نگاران فعال در بخش 
به  «راديوفردا»  به  موسوم  آزاد  اروپاى  راديو  فارسى 
دليل انتقاد از عملكرد اين راديو، كه به گفته وى به 
تريبونى براى تبليغات اصالح طلبان حكومتى ايران 
تيديل شده است، از اين رسانه متعلق به دولت اياالت 

متحده اخراج شد.
آقاى يزدان پناه با اعالم خبر اخراجش از راديوفردا در 
در صفحه فيسبوك خود نوشته: «من در نهايت، تاوان 
اعتراضات فراوان سال هاى اخيرم به سانسور گسترده 
از  اسالمى  جمهورى  مخالفان  حذف  هوشمندانه،  و 
فلسفه  و  ماموريت   از  گرفتن  فاصله  خبرى،  پوشش 
جمهورى  نفع  به  اخبار  كردن  دست كارى  وجودى، 
اسالمى، فساد و رانت خوارى گستره در راديوفردا را 

دادم و از اين رسانه اخراج شدم.»
افزوده:  خصوص  اين  در  بيشتر  توضيح  در  وى 
در  راديوفردا  مديريت  نورچشمى  «خبرنگاران 
سال هاى اخير و به تكرار، با زير پا گذاشتن آشكار 
قوانين و مقررات اين راديو، در شبكه هاى اجتماعى 
عليه مخالفان جمهورى اسالمى و حتى در حمايت از 
نهادهاى امنيتى و نظامى حكومت اظهارنظر كرده اند 
راديوفردا  مديريت  غيرقانونى  حمايت  چتر  از  و 
اين  به  اعتراض  دليل  به  من  اما  بوده اند؛  برخوردار 

وضعيت، اعتراض به تبديل شدن راديوفردا به محلى 
و  اسالمى  جمهورى  مخالفان  تخريب گران  براى 
حكومتى  درباره  اجتماعى  شبكه هاى  در  روشنگرى 
از  كشانده،  نابودى  آستانه  به  را  مردمش  و  ايران  كه 

راديوفردا اخراج شدم.»
اشاره آقاى يزدان پناه احتماال به موضع گيرى هاى 
اخير فهيمه خضر حيدرى ديگر خبرنگار راديو فردا 
وزارت  نيروهاى  از  مجازى  فضاى  در  كه  است 

اطالعات ايران قدردانى مبسوطى كرده بود.
«آرمان  كه  نوشته  ادامه  در  يزدان پناه  محمدرضا 
كارى  روز  آخرين  در  راديوفردا  مدير  مستوفى»، 
وى خطاب به او گفته كه اخراجش، «تاوان گزارش 
انتقادى اخير روزنامه وال استريت جورنال» درباره اين 

راديو است.
مقاله اى  در  تازگى  به  امريكا  روزنامه  پرتيراژترين 
به قلم «سهراب احمرى» با استناد به گزارش هايى از 
اوقات،  «اغلب  راديو  اين  كه  بود  نوشته  «راديوفردا» 
طوطى وار  را  ايران  حكومتى  رسانه هاى  حرف هاى 

تكرار مى كند»
«گزارش  كه  نوشته  يزدان پناه  آقاى  حال 
در  فاجعه  خروار  از  مشتى  تنها  وال استريت جورنال، 
مدير  و  مستوفى  آقاى  رياست  دوران  در  راديوفردا 

از  تعدادى  همراهى  با  سوقوم»  «ماردو  او  باالدستى 
اعضاى ارشد تحريريه بوده است».

اين روزنامه نگار هم چنين از قصد خود براى ارائه  
«اسناد و مدارك تكميلى» به نهادهاى نظارتى اياالت 
براى  من  «حق  افزوده:  و  داده  خبر  آمريكا  متحده 
پيگيرى حقوقى ماجرا در دادگاه هاى امريكا و اروپا 
نيز محفوظ است و در اين راه از كمك هر شخص يا 

سازمانى استقبال مى كنم.»
از سوى ديگر ارتقاى مقام تحليلگر سابق يكى از 
شركت هاى نزديك به البى رژيم تهران، به عنوان يكى 

از سردبيران راديو فردا خبرساز شده است.
با  بهار  آتيه  شركت  سابق  تحليلگر  كاويانى،  هانا 
فردا  راديو  سردبيران  از  يكى  عنوان  به  مقام  ارتقاى 
منصوب شد. شركت آتيه بهار در تهران، در كار داللى 
قراردادهاى نفتى ميان جمهورى اسالمى با شركت هاى 
بزرگ بين المللى است. محمد منظرپور و تريتا پارسى 

نيز پيشتر در همين شركت كار مى كردند.
داده  هشدار  فردا  راديو  اخراجى  خبرنگار  پيشتر 
بود كه اخراج او به منزله مقاومت ساختار فاسد در 
راديو فردا براى جلوگيرى از تغييرات احتمالى است 
و نمى توان به اين رسانه و نيز بخش فارسى صداى 

آمريكا اعتماد كرد.

با حضور 75 هزار ايرانى تبار از تنديس آزادى رونمايى شد

تحوالت معنادار در راديو فردا: يك اخراج يك انتصاب

ماموران امنيتى تركيه در هفته گذشته، ژيار گل خبرنگار شبكه بى بى سى فارسى 
را در استانبول دستگير و پس از چند ساعت وى را از تركيه اخراج كردند. آقاى 

گل در مرز زمينى به اقيلم كردستان عراق تحويل داده شده است.
 اين روزنامه نگار در صفحه فيسبوك خود نوشت: «ديروز بعداظهر در فرودگاه 
استانبول توسط نيروهاى امينتى براى 5 ساعت بازداشت، سپس از تركيه اخراج 

شدم. دليل گزارش هايم بود.»
علت بازداشت آقاى گل همچنان كه خود مدعى شده است گزارش هاى منتشر 
شده توسط وى در خصوص مسئله اقوام ُكرد در تركيه و خاورميانه عنوان شده 
نظر  اظهار  هرگونه  از  كشور  اين  وزارتخارجه  مقامات  يا  تركيه  پليس  اما  است 

رسمى خوددارى كرده اند.
ژيار گل تا پيش از بازداشت، از شهر استانبول رويدادهاى تركيه را براى بخش 
فارسى بى بى سى پوشش مى داد. اين روزنامه نگار و مستند ساز در طى سال هاى 

اخير ده ها گزارش در ارتباط با موضوعات مبتال به اقوام  ُكرد در خاورميانه در 
سرويس جهانى بى بى سى و بخش فارسى آن منتشر كرده است.

مسئوالن كانال تلويزيونى LA-18 از توقف پخش 
خبر  سال  سى  از  پس  شبكه  اين  بين المللى  قسمت 

دادند.
شبكه  مديريت  تايمز،  آنجلس  لس   گزارش  به 
تلويزيونى LA-18 يا KSCI كه از النگ  بيچ براى 
اهالى لس  آنجلس كانتى برنامه پخش مى  كند، تصميم 
گرفته تا به فعاليت بخش بين المللى اين كانال پس از 
سه دهه پايان دهد. تلويزيون KSCI در سال 1977 
(چهل سال قبل) تاسيس شد و فورمت بين  المللى آن 
سى سال پيش بوجود آمد و براى مهاجران كشورهاى 

مختلف در لس  آنجلس برنامه پخش مى  كند. كانال 
LA-18 در بازه  هاى زمانى گوناگون به چهارده زبان 
آسيايى و اروپايى از جمله فارسى برنامه پخش كرده 

است.
را  مالى  مشكالت  تلويزيونى،  شبكه  اين  مقامات 
KSCI دليل اين تصميم اعالم كرده  اند. پيش از اين
يكبار در سال 2012 اعالم ورشكستگى كرده بود. البته 
عالقمندان مى  توانند برنامه  هاى توليد شده اين كانال 
تلويزيونى را در اينترنت، تلويزيون  هاى كابلى و فيلم  

هاى ويديويى اجاره  اى دنبال كنند.
كانال LA-18نخستين شبكه تلويزيونى در اياالت 
متحده بود كه براى مهاجران بويژه آسيايى  تبارها به 

زبان  هاى مختلف برنامه پخش مى  كرد.

خبرنگار ايرانى BBC در تركيه بازداشت و سپس اخراج شد

تعطيلى بخش بين المللى كانال تلويزيونى لس آنجلس 18
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براى پيدا كردن 
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و نياز به داشتن اطالعات از
 مهمترين اتفاقات روز 

در جامعه ايرانيان كاليفرنيا كافيست
 با مركز اطالعات ايرانيان تماس 

بگيريد:
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فضاپيماى Space X در ساعت 5 بامداد امروز دوشنبه 3 جوالى پس از گذر 
از جو زمين، بر گستره آب هاى اقيانوس آرام را در باهاى (Baja) كاليفرنيا فرود 
در  سن پدرو  بندر  در  خود  پايگاه  به  فضاپيما  اين  بازگرداندن  روى  اين  از  آمد. 

لس آنجلس دو روز به درازا كشيد و چهارشنبه 5 جوالى به خانه منتقل شد.
اين نخستين فضاپيماى خصوصى است كه با موفقيت پس از پايان ماموريت 
عملى خود بازگشته است. اين فضا پيما 20 آزمايش علمى را كه مربوط به دانشگاه 
UCLA است با خود دارد كه بى درنگ به دانشگاه UCLA رسانده خواهد شد 
كه مهم ترين آن در زمينه ترميم پوكى استخوان است و دانشمندان و پژوهشگران 

بى صبرانه در انتظار ديدن نمونه هاى بازگشت داده شده هستند.
دكتر چيا سو (Chia Soo) كه سرپرستى اين پژوهش را به عهده دارد و تيم 
مؤثر و مفيدى براى كسانى باشد كه تراكم استخوانى خود را از دست داده اند.پژوهشى NELL – I را رهبرى مى كند، مى گويد اين آزمايش ها مى تواند كمك 

آغاز ماه جوالى در روز شنبه، آغازگر افزايش حداقل دستمزد در لس آنجلس 
بود كه بيش از نيم ميليون نفر را در لس آنجلس در بر مى گيرد و حداقل دستمزد 

كاركنان موسسات بزرگ،  به 12 دالر در ساعت ارتقاء مى يابد.
و  است  ساعت  در  دالر   15 به  دستمزد  حداقل  افزايش  اصلى  برنامه  گرچه 
اتحاديه هاى كارگرى مبارزه براى دستيابى در شهر هايى چون سياتل با 13 دالر در 
ساعت آغاز كرده اند، ليكن كارشناسان مى گويند اين افزايش هاى جزئى انگيزه اى 
براى جوانان براى پيوستن به برخى از مشاغل نيست، زيرا كافى به نظر نمى رسد.
در لس آنجلس 566 هزار نفر از روز دوشنبه با 12 دالر در ساعت كار خود را 
ادامه دادند كه باالترين آن در رستوران ها با 86522 نفر و فروشگاه ها با 84128 
نفر و بخش بهداشت و درمان با 59628 نفر به ترتيب اول تا سوم در بازار كار 

لس آنجلس با كاركنان حداقل دستمزد بوده اند.

اداره آموزش لس آنجلس با به كارگيرى برنامه ابتكارى ترميم كرديت آموزشى، 
شمار بيشترى از دانش آموزان را در مسير فارغ التحصيلى و دريافت ديپلم دبيرستان 

رهنمون مى شود.
اداره آموزش لس آنجلس در سال 2015، 30 ميليون دالر هزينه كرده است تا با 
ايجاد برنامه هاى نوين به تشويق دانش آموزان براى جبران دروسى كه رد شده اند 

بپردازند.
است  اعتبارى  كارت هاى  ترميم  همانند  كه  آموزشى  كرديت  ترميم  سيستم  در 
دانش آموزان به سيستم كامپيوترى مى پيوندند و در آن مشاهده مى كنند كه كدام 
يك از درس هايى كه رد شده اند و نمره منفى سنگينى را از آنها  بر دوش دارند و  
چگونه مى توانند دوباره بخوانند و جبران نمايند. اين سيستم در بسيارى از ايالت ها 
از 15 سال پيش آغاز شده بود و اكنون لس آنجلس نيز با استفاده از آن و هزينه 
كردن 15 ميليون دالر در سال براى كمك به دانش آموران براى درس خواندن با 

فراهم كردن كالس هاى اضافه براى ساعت هاى پس از تعطيل روزانه دبيرستان، 
ميزان فارغ التحصيلى را به 77 درصد رسانده است.

با پايان كار نيروگاه هسته اى سن اونوفره در نزديكى بزرگراه شماره 5 در مسير 
سن ديه گو در كاليفرنياى جنوبى، نگرانى انباشته بودن زباله هاى اتمى در آن نيروگاه 
و در كنار اقيانوس آرام و نزديكى آن به مناطق مسكونى، دولت فدرال را بر آن 
داشته است تا 1800 تن زباله هاى اتمى اين نيروگاه را به محلى در بيابان هاى 
خشك و دور از دسترس در نزديكى الس و گاس نوادا منتقل كند و در محل هاى 

پيش بينى شده در زيرزمين انباشته نمايند.
و به اين ترتيب اين 1800 تن  زباله اتمى ، پس از دهه ها ، از نزديكى  محل هاى 
مسكونى دور مى شوند. در آمريكا 79000 تن زباله اتمى در سراسر كشور وجود 

دارد كه حاصل يك كاوشگرى 50 ساله در زمينه هسته اى است.

جسد يك مرد 62 ساله توسط پليس  در بزرگراه جنگلى كرست در پارك ملى 
لس آنجلس كشف گرديد. 

بنا بر اين خبر، اين مرد 62 ساله موتور سوار به همراه يكى ديگر از دوستانش 
كه او هم بر مركب يك موتور سيكلت رانندگى مى كرد براى سپرى كردن روز 
تعطيلى 4 جوالى به موتور سوارى و تفريح در تپه هاى پارك جنگلى لس آنجلس 

رفته بودند. 
آن طور كه فرد همراه گزارش كرده است در گردنه يكى از پيچ هاى بزرگراه او به 
پشت خود نگاهى انداخته و متوجه شده دوست موتور سوار خود را گم كرده  و 

اثرى از او نيافته است 
وى گمان برده كه فرد مذكور به خانه بازگشته و از او جد ا شده است. 

اين اتفاق حوالى ساعت 6:30 دقيقه بعداظهر رخ داد و اندكى بعد شخص همراه 
جزئيات اين رخداد را براى پليس گزارش كرده است. 

ماموران تيم جست  جوى پليس لس آنجلس توسط يك هليكوپتر و تجهيزات 
روشنايى در تاريكى جنگل به دنبال جسد گشتند تاحوالى 6 صبح روز چهارشنبه 

كه جسدى نيمه سوخته در ارتفاعات را پيدا كرده اند. 
پليس از مراحل انتقال جسد به پزشكى قانونى و عمليات اكتشاف هويت خبر 

داده است. 

استقالل امريكا در سن  شب  بازى  دنبال حادثه اى كه به دليل مراسم آتش  به 
برناندينو اتفاق افتاد، سه كودك بين 8 تا 10 آسيب ديده و  در بيمارستان بسترى 

شدند. 
اين حادثه شب چهارم جوالى  به پليس گزارش شد 

بنا بر اين گزارش، سه كودك 8 ، 9 و 10 ساله در اين حادثه آسيب ديده و 
جراحت هايى از سطحى تا كمى عمقى برداشته اند. 

حال هيچ كدام از آنها بحرانى نيست و جراحات جان هيچ يك را تهديد نمى كند. 
پليس در اين گزارش مى افزايد والدين يكى از اين كودكان به دليل حمل مواد 
محترقه و منفجره در درون منزل تا اطالع ثانوى در بازداشت به سر خواهد برد. 

پليس در پايان از خانواده خواسته هشدار هاى ايمنى در مورد بازى با آتش و 
موارد احتراق زا را جدى بگيرند و در صورت مشاهده موارد مشابه سريعا پليس را 

در چريان امور قرار دهند. 

اريك گارستى شهردار لس آنجلس در حالى كه خود را براى سوگند در روز شنبه 
8 جوالى آماده مى كند، شايعه نامزدى او در سال 2020 براى رياست جمهورى 

بيشتر و بيشتر مى شود.
او مصاحبه اى را كه در ويسكانسين انجام داده بود را همراه با يادداشتى براى 
دوستان مى فرستد و در آن ايميل اشاره مى كند كه من به سراسر آمريكا به داليل 
گوناگون سفر مى كنم و هر كجا كه مى روم به سبب شرايط سياسى  و اقتصادى 
كشور ، همه يك پرسش دارند، آيا براى رياست جمهورى نامزد خواهم شد؟ همه 

به شرايط سياسى و اقتصادى كشورمان مى انديشند.
او در مصاحبه اى به مجرى تلويزيون ميلواكى كه اشاره كرده بود، هيچ شهردارى 
تاكنون رئيس جمهور نشده است ، مى گويد همه الگوها كنار رفته ست در آمريكا 
بازيگر  هيچ  آمريكا  در  شد،  كه  بود  نشده  رئيس جمهور  تبارى  آفريقايى  هيچ 
اين سخن اريك گارستى، احتمال نامزدى براى رياست جمهورى را انكار نمى كند.برنامه هاى تلويزيونى مبتنى بر واقعيت رئيس جمهور نشده بود كه اكنون هست، با 

افزايش حداقل دستمزد در كاليفرنيا

برنامه ترميم كرديت آموزشى اجرايى شد

هاى  هستهاى سن اونوفره به نوادا انتقال پس ماند

كشف جسد در پارك ملى لس آنجلس

طى جشن استقالل سه كودك در سن برناندينو آسيب ديدند 

بازگشت موفق و آرام Space X به خانه

شايعه رقابت گارستى و ترامپ در انتخابات 2020

ه

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34339
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=18189&Status=2
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خبرگزارى ايرانشهر
خبرهاى ايرانيان خارج از ايران را 

منعكس و منتشر مى كند

در اليحه مشتركى كه از سوى نمايندگان كاليفرنيا در كنگره آمريكا از هر دو 
حزب جمهورى خواه و دموكرات به كنگره تسليم شده و به تصويب رسيده است، 
سازمان هاى اطالعات و امنيتى در آمريكا به ويژه وزارت امنيت داخلى آمريكا را 
موظف مى نمايد گزارش رويدادهاى تروريستى و عملكرد آن اداره را در كمتر از 
يكسال به كنگره برسانند. اين اليحه FBI و ديگر سازمان ها را وادار به رساندن 
گزارش غير طبقه بندى شده در برابر كنگره مى نمايد زيرا اين گزارش ها مى تواند 
به مقررات و قانون گذارى و سياست گذارى عليه تروريسم در آينده كمك نمايد.

مبناى اين اليحه را پيت اَگوالر (Pete Aguilar) نماينده دموكرات از ردلند 
كاليفرنيا كه سن برناردينو را نمايندگى مى كند ، سبب واقعه تروريستى 2 دسامبر 
2015 در سن برناردينو  كه موجب كشته شدِن 14 نفر و مجروح شدن 22 نفر 
گشت، نوشته است و نمايندگان ديگر از هر دو حزب، كن كالورت، پائل كوك، لو 
كوريا، نانت باراگان، ديويد واالداوو، جف دن هم، استيو نايت، دارل آيسا و دانكن 

هانتر همكارى داشته اند.
اكنون اين اليحه براى تصويب به مجلس سنا فرستاده خواهد شد.

دو سال پس از آن كه دانشجوى دانشگاه ارواين در جريان چند روزه جشنواره 
موسيقى در الس و گاس كه به نام Electric Daisy Carnival خوانده مى شود، 
در اثر بيهوشى جان خود را از دست داد، خانواده اش دو برگزاركننده جشنواره 
يعنى  Insomniac Holdingsّ و Live Nation Entertainment را به 
سبب غفلت در رساندن او به بيمارستان مسئول فرزند خود دانسته و از آن دو 

موسسه شكايت كرده اند.
مدارك پزشكى  قانونى نشان مى دهد كه نيكالس آستين تام، به سبب مسموميت 
كرده  فوت  جون 2015  در 21   (Ecstasy) اكتسى و   MDMA موادمخدر از 
است. گزارش نشان مى دهد كه او براى مدتى بيهوش روى زمين افتاده بود و 
كسى توجهى نكرده و دير رساندن عامل اين مرگ شده است و خانواده او غفلت 
و بى توجهى برگزاركنندگان و نداشتن تيم پزشكى در محل جشنواره را عامل 
اصلى مى دانند در جشنواره ياد شده، 1400 درخواست براى مداوا نموده بودند و 

فرستادن بيش از 20 نفر به بيمارستان گزارش شده است.
نكالس آستين تام در سال 2013 تحصيل خود را در رشته بيولوژى به پايان برده 

و به عنوان دستيار در مركز درمانى دانشگاه سان فرانسيسكو كار مى كرد.

براى نخستين بار، در هاليوود بطرى هاى آب رايگان آزمايشى عرضه شد كه از 
فاضالب در ارنج كانتى تهيه شده بود.

در اين طرح آزمايشى  براى آمارگيرى از واكنش مردم 2000 بطرى آب ، توزيع 
شد و در روز شنبه 24 جون نيز در فستيوال شراب و خوراك در ارنج كانتى 
اين بطرى هاى آب تهيه شده از فاضالب توزيع شد. در مجموع اين موسسه در 
بازديد از دانشگاه ها، 16000 بطرى آب را توزيع خواهد كرد. اين آب هاى تصفيه 
شده فاضالب از سوى موسسه اى در ارنج كانتى تهيه مى شود كه برنده مسابقه 
تصفيه آب شده است. در اين طرح آزمايشى ، سازمان آب ارنج كانتى در يك 
سيستم تصفيه آب سه مرحله اى ، 100 ميليون گالن آب را تصفيه كرده است كه از 
نظر پزشكى و حتى طعم و رنگ و بو نيز قابل استفاده است. اين طرح مى تواند 
ساالنه 36/5 ميليارد گالن فاضالب را در سال براى مصرف 2/4 ميليون نفر عرضه 
نمايد كه در آن ، اداره آب كاليفرنياى جنوبى با يك بودجه 107 ميليون دالرى 
براى مصرف از محل فاضالب سن گابريل ولى تهيه كند. دستگاه هاى تصفيه اى را به كار مى گيرد كه بتواند 6/9 ميليارد گالن آب در سال 

دو تن از ماموران آتش نشانى لس آنجلس در حين عمليات خاموش سازى آتش 
در آپارتمانى در شهر چتسورث به شدت مجروح شدند. 

يك كاندو دو طبقه در شهر چتسورث روز سه شنبه حوالى 5 عصر گرفتار حريق 
شد.  علت وقوع اين آتش سوزى گرماى شديد هوا و يك حادثه اتفاقى انسانى 

گزارش شده است. 
بنا بر اين گزارش شعله هاى آتش تا 1300 ايكيرز پيشروى كرده بود و در حال 

گسترش به ساختمان هاى مسكونى مجاور بود 
چهار خانواده در اين كاندو زندگى مى كردند كه آتش جان آنها را به خطر انداخته 

بود. 
گفته مى شود 122 مامور آتش نشانى در قالب يك تيم امدادى اورژانسى به محل 

اعزام شدند. 
ماموران مى گويند مهار آتش كار ساده اى نبوده و قريب به دو ساعت زمان برده 

است. 
در طول عمليات خاموش سازى و مهار شعله ها، دو نفر از ماموران به دليل كمك 

به اعضاى خانواده و همچنين سگ خانگى اين افراد وارد شعله ها شده و با وجود 
حفاظت هاى ايمنى موجود دچار سوختگى مى شوند. 

اين گزارش عنوان كرده است حال هيچ يك از ماموران بحرانى نيست و جراحات 
و سوختگى هاى بوجود آمده سريعا قابل درمان هستند. 

لس آنجلس شهر نور و صدا و تنوع فرهنگ ها و نژادهاى مختلف با هزاران نفر 
از شهروندان خود روز استقالل امريكا را با يكى از بزرگترين مراسم آتش بازى 

در گرند پارك واقع در مركز شهر جشن گرفت. 
ساعاتى پس از غروب روز چهارشنبه صدها و سپس هزارها تن از اهالى مشتاق 
شهر فرشتگان خود را به مركز شهر و مكان معروف گرند پارك رساندند تا شاهد 
يكى ديگر از بازى هاى نور و آتش و صدا باشند در يكى ديگر از سال روزهاى 

استقالل و تولد اياالت متحده امريكا. 

از نوجوان 12 ساله تا پيرمرد 87 ساله در اين مراسم شركت كرده بودند. از شهر 
ولى تا غرب لس آنجلس، ار اينگلوود تا والنسيا خبرنگار شبكه كى تى ال اى با پخش 
اين گزارش و اعالن پايان آتش بازى در حوالى ساعت 12 اعالم كرد آنچه بيش 
از همه چيز لس آنجلس را زيبا كرده  اين است كه در شب چهارم چوالى ساكنين 
اين شهر از هر گروه و نژاد و دسته آمده بودند تا بگويند آمريكا را دوست دارند 

و به برابرى، برادرى و آزادى باورمند هستند. 

صد و سيزدهمين رژه سرارى روز چهارم جوالى در شهر هانينگتون بيچ برگزار 
شد 

در اين رژه دو ساعته كه از تقاطع بزرگراه 1 و خيابان نهم آغاز شد، پيام امسال 
شركت كنندگان اين بود» ما متحدانه ايستاده ايم» 

اعضاى  و  نظاميان  ارتش،  بازنشستگان  از  بسيارى  سال  هر  مطابق  رژه  اين  در 
نيروهاى مسلح شركت كرده اند.  برخى چهره هاى سرشناس شبكه هاى تلويزيونى 

نيز در جمع مدعوين حضور داشته و به سخنرانى پرداختند. 
شايان ذكر است شبكه تلويزيونى اى بى سى در لس آنجلس به طور انحصارى 

پخش زنده اين مراسم را بر عهده  داشت. 

اخيرا قانون گذاران زن در حزب دموكرات كاليفرينا در نشستى ويژه به حزب 
پيشنهاد كردند تا جاى خالى جيمى گومز را در خانه نمايندگان كاليفرنيا با پيشتيبانى 

از يك كانديداى زن و كمك به گزينش او پر نمايد.
يك  كه   (Wendy Carrillo) كاريو وندى  كه  شد  پيشنهاد  نشست،  اين  در 
كنشگر براى حقوق دگرباشان جنسى است و در انتخابات يكى از رقباى جيمى 

گومز در مرحله نخست بود، مورد پشتيبانى قرار گيرد.
تا كنون 9 نفر خود را كانديداى انتخابات ويژه براى جايگزينى جيمى گومز در 

مجلس ايالتى كاليفرنيا كرده اند.
در مجلس نمايندگان تنها 17 نفر از 80 نفر نماينده، زن هستند و در سناى ايالتى 

از 40 كرسى سناى، 9 نفر زن سناتور هستند.

وزارت امنيت داخلى ملزم به ارائه گزارش ساليانه رويدادهاى تروريستى شد

شكايت دو سال پس از مرگ يك دانشجو

بطرى آب تصفيه شده از فاضالب به جاى آب هاى لوكس 

 دو آتش نشان در چستورث در آتش سوختند 

آتش بازى رسمى لس آنجلس در گراند پارك دان تاون 

 رژه ساالنه هانتيگنون بيچ برگزار شد

وندى كاريو جانشين احتمالى گومز در خانه نمايندگان
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جمعه 16 تير     7 جوالى
1305 خورشيدى(1926ميالدى)

استاد و  –ايران شناس  براون  ادوارد  درگذشت 
ادبيات «تاريخ  كتاب  نويسنده   كمبريج،  دانشگاه 

ايران»
1321 خورشيدى (1942 ميالدى)

زادروز گلى امامى، مترجم
آثار ترجمه گلى امامى مانند به كسى مربوط
شما زندگى  مى تواند  چگونه  پروست  نيست، 
را دگرگون كند، زندگى كوتاه است (نامه اى به
قديس آگوستين)، گردابي چنين هايل در شركت

كتاب موجود است
1376 خورشيدى(1997 ميالدى)

درگذشت دكتر محمدعلى مجتهدى رياضيدان و
بنيانگذار دانشگاه صنعتى آريامهر (شريف).

كتاب «دبيرستان البرز و شبانه روزى آن»  از
انتشارات بيستون و كتاب «خاطرات محمد على
شركت در  بوكز  ايران  انتشارات  از  مجتهدى»  

كتاب موجود است.

شنبه 17 تير     8 جوالى
1326 خورشيدى (1947 ميالدى)

ايران)، قيام  (مدير  صدر  حسن  بازداشت 
سيدمهدى ميراشرافى (مدير آتش)، عباس خليلى

(مدير اقدام) و توقيف روزنامه هايشان
1335 خورشيدى (1956 ميالدى)

و قصه نويس،  شاعر،  سارى،  فرشته    زادروز 
مترجم

1347 خورشيدى (1968 ميالدى)
نوازنده ى و  آهنگساز  كامكار،  اردوان  زادروز 

سنتور
1357 خورشيدى (1978 ميالدى)

هوشنگ دكتر  رهبرى  به  سوم  جناح  تشكيل 
نهاوندى در حزب رستاخيز.

1361 خورشيدى(1982 ميالدى)
به معروف  زنجانى  نجفى  احمد  درگذشت 
معصومى، هنرمند و خوشنويس معاصر. خطاطى

كتيبه دانشگاه تهران يكى ا ز آثار اوست.
1384 خورشيدى (2005 ميالدى)

درگذشت فريدون ناصرى، مدير هنرى اركستر
سمفونيك تهران (تولد 14 آبان 1309خورشيدى)

يكشنبه 18 تير     9 جوالى
1354 خورشيدى (1975)

تقسيم حزب رستاخيز به دو «جناح ترقى خواه»
سازنده» «ليبرال  و  جمشيدآموزگار)  رهبرى  (به 

(به رهبرى هوشنگ انصارى)
1378 خورشيدى (1999 ميالدى)

بروز نخستين جنبش دانشجويى بعد از انقالب،
كه به وسيله  حاكمان جمهورى اسالمى به صورتى

خونين سركوب شد، اما خاموش نشد.

1384 خورشيدى(2005 ميالدى)
درگذشت كريم امامى، ويراستار و روزنامه نگار

ايرانى.

آثار ترجمه كريم امامى مانند پيشگامان نقاشى
تنهاست هميشه  عاشق  اول،  ايران-نسل  معاصر 
فارسى اصل  و  انگليسى  ترجمه   از  (دفترى 
گتسبى سپهرى)،  سهراب  برگزيده   شعرهاى 
بزرگ، گرگى در كمين، محمود فرشچيان جلد
يك و جلد دوم در شركت كتاب موجود است.

1388 خورشيدى(2009 ميالدى)
و كودكان  نويسنده  آذريزدى  مهدى  درگذشت 

نوجوانان
آثار او با عنوان «قصه هاى خوب براى بچه هاى

خوب»  درشركت كتاب موجود است

دوشنبه 19 تير     10 جوالى
1305 خورشيدى (1926 ميالدى)

به اطالعات  روزنامه  شماره  نخستين  انتشار 
مديريت و سردبيرى عباس مسعودى با تيراژ 500

نسخه در دو صفحه به بهاى چهارشاهى
1314 خورشيدى (1935 ميالدى)

زادروز احمد پژمان، آهنگساز، سازنده ى موسيقى
متن فيلم هاى «شازده احتجاب» و «سايه هاى بلند

باد»
1320 خورشيدى (1940 ميالدى)

و شاعر  گنابادى،  بهجتى  سيدحسن  درگذشت 
اديب

زادروز ناصر تقوايى، قصه نويس و فيلمساز
شاهكار ناصر تقوايى سريال دايى جان ناپلئون
موجود كتاب  شركت  در  دى وى دى  صورت  به 

است
1382 خورشيدى (2003 ميالدى)

قتل زهرا كاظمى - خبرنگار ايرانى مقيم كانادا
براثر شكنجه و ايراد ضربه به سر وى، در زندان

جمهورى اسالمى

سه شنبه 20 تير     11 جوالى
1314 خورشيدى (1935 ميالدى)

بازگشت رضاشاه از سفر تركيه
1325 خورشيدى (1946ميالدى)

درگذشت حبيب سماعى -موسيقيدان و نوازنده
1346 خورشيدى (1967ميالدى)

ايرانى پژوه  تاريخ  دريايى  تورج  روز  زاد 
آمريكايى و استاد دانشگاه

برخى از آثار مكتوب دكتر تورج دريايى در اين
جا قابل دسترسى است.

1351 خورشيدى(1972 ميالدى)
و نويسنده  فرامرزى،  عبدالرحمن  درگذشت 

مدير روزنامه  كيهان
خورشيدى  1290 (زاده  فرامرزى  عبدالرحمن 
سياستمرد و  روزنامه نگار  فارس،   فرامرزان  در 
مدتى و  مجلس  نماينده  دوره  چند  در  او  ايران. 

سردبيرروزنامه كيهان بود.
دو در  فرامرزى  عبدالرحمان  خاطرات  كتاب 

جلد در شركت كتاب موجود است
1360 خورشيدى (1981 ميالدى)

درگذشت جهانگير قائم مقامى - پژوهشگر
1361 خورشيدى (1982 ميالدى)

درگذشت دكتر محمود مهران- اديب و مؤسس
مركز حفظ آثار ملى

1386 خورشيدى (2007 ميالدى)
1330 دهه  چهره هاى  از  سورن  درگذشت 
موسيقى ايران است كه به موزيك جاز معروف

شد.
1389 خورشيدى (2010 ميالدى)

درگذشت عنايت اهللا رضا، نويسنده و پژوهشگر
ايرانى در سن 90 سالگى.

چهارشنبه 21 تير     12 جوالى
1335 خورشيدى (1956 ميالدى)

نصرت اهللا معينيان به رياست انتشارات و راديو
منصوب شد

1343 خورشيدى (1964ميالدى)
درگذشت سناتور حسين عال در سن 82 سالگى
صمصام السلطنه و  مستوفى الممالك  كابينه  در 
پنجم دوره  در  بود.  عامه  فوائد  و  تجارت  وزير 
به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شد و
همراه با مدرس، تقى زاده و مصدق با خلع قاجاريه
مخالفت كرد. در دوره رضاشاه چندبار وزير شد.
از ايران  شكايت  و  آذربايجان  وقايع  جريان  در 
ايران سفير  عنوان  به  امنيت  شوراى  به  شوروى 
در امريكا فعاليت زيادى كرد. پس از بازگشت به
ايران وزير خارجه و بعد از كشته شدن رزم آرا،
نخست وزير شد. در دوران نخست وزيرى دكتر

مصدق وزيردربار بود.

1348 خورشيدى (1969 ميالدى)
درگذشت خليل ملكى- از رجال سياسى و رهبر
در ايران  سياسى  چهره هاى  از  و  سوم»  «نيروى 

دهه هاى 1320 و 1330 خورشيدى
1359 خورشيدى (1980 ميالدى)

كشف «كودتاى نوژه» توسط وزارت اطالعات
رژيم اسالمى.

1359 خورشيدى (1980 ميالدى)
درگذشت فرخ لقا هوشمند بازيگرتأتر و سينما
و تلويزيون بر  اثر سكته قلبى در سن 81 سالگى
در  1307 متولد  وى  درتهران.  بيمارستانى  در 
رشت بود. وى در سريال صمد نقش مادر صمد

را داشت.

پنجشنبه 22 تير     13 جوالى
1391 خورشيدى (2012 ميالدى)

نامدار كارگردان  سمندريان،  حميد  درگذشت 
تئاتر (پدر تئاتر ايران) در سن 81 سالگى بر اثر

بيمارى سرطان كبد.

روزشمار تاريخ، فرهنگ و هنر ايران
7  تا 13 جون  (16 تا 22 تير)

استفاده از اين منبع براى كليه همكاران رسانه اى با ذكر ماخذ آزاد است.

بازار طال، جواهر و ساعت در دان تاون لس آنجلس

خريد ارزان تر- خريد مطمئن تر

خبر: على خامنه اى رهبر جمهورى اسالمى، صادق
الريجانى رئيس قوه قضائيه را شخصيتى برجسته و
داراى شايستگى هاى باالى علمى، عملى، معنوى و
فكرى دانست و گفت كارهاى مهم و با ارزش قوه 
قضائيه بايد با شيوه هاى مؤثر تبليغى به اطالع مردم

رسانده شود!
به دنبال قدردانى آقاى واليت (!) از شخصيت رييس
قلمبه (برجسته) قوه غذاييه بخاطر لياقت هاى باالى ايشان
در انجام وظيفه پاچه خوارى و گسترش عدل و داد (!) در
جامعه اسالمى، شهروند ايرانشهر كه در بخش «حكايات
بازار بين الخبرين» با شيوه هاى موثر تبليغى كارهاى مهم و
با ارزش همه عوامل جمهورى اسالمى را به مردم اطالع
رسانى مى كند، تصميم گرفته تا براى روشن شدن افكار
عمومى، گوشه هايى از عملكرد عالى حاج صادق اردشير

الريجانى در قوه غذاييه را به اطالع همگان برساند:
* راه اندازى دادگاه هاى دسته جمعى و محكوميت هاى
فله اى فعاالن جنبش سبز، پس از انتصاب به رياست قوه

قضاييه در 24 مرداد سال 1388.
و كهريزك  بازداشتگاه  ماجراى  كردن  مالى  ماس   *

جنايت هاى مشابه در قضيه سال 88.
* بركنارى سعيد مرتضوى دادستان تهران در سال 88
براى برداشتن فشار از روى قوه قضاييه كه البته بعدها وقتى

سعيدخان در مقام رياست سازمان تامين اجتماعى قرار
گرفت، كلى دزدى و اختالس هم اونجا كرد و با اخوى
كوچيكه حاج صادق كه آقا فاضل الريجانى باشه رو هم
ريختن تا با رد و بدل كردن رشوه، مشكل بابك زنجانى

رو حل كنن.
* متوقف كردن جريان تحقيقات پرونده زمين خوارى هاى
گسترده برادرش حاج مم جواد الريجانى و انتصاب ايشان

به مقام رياست ستاد حقوق بشر (!) قوه قضاييه.
* گرفتن پاچه رييس جمهورهاى اسالمى ايران و ساير

سياستمدارها در مواقعى كه آقا الزم مى دانند.
* اظهار نظر در هر موردى كه اصال بهش مربوط نيست.
* پشتيبانى تمام قد از جريان هاى سياسى افراطى و
اصول گرا به عنوان رييس قوه قضاييه كه بايد بى طرف باشه.
* واريز ميلياردها تومن پول بيت المال و قوه قضاييه به

حساب شخصى.
* همكارى نزديك با نيروهاى اطالعاتى و امنيتى سپاه
براى كردن چوب تو آستين هر كسى كه منتقد يا مخالف

نظامه.
* صدور دستور بستن و توقيف روزنامه  و نشريه هاى

منتقد در زمان هاى دلخواه.
* دستگيرى روزنامه نگارها، وبالگ نويس ها، فعال هاى
شبكه هاى اجتماعى و هر كسى كه به آقا و نظامش بگه باال

چشمت ابرو هست.
محاكمه (!) و  كردن  ممنوع الخروج  كردن،  خفت   *
ايرانى تبارهايى كه به مملكتشون برگشتن و حتى غير

ايرانى ها.
... و خالصه كلى كارهاى مهم و با ارزش ديگه كه حاج

صادق الريجانى در قوه قضاييه انجام داده و داره ميده.

طنز و خبر - نوشته  شهروند ايرانشهر:

حكايات بازار بين الخبرين
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خبرگزارى ايرانشهر
خبرهاى ايرانيان خارج از ايران را

منعكس و منتشر مى كند

نقد و نظر: 

حسين فردوست؛ سى سال پس از مرگحكايت سراب و حوصله به قلم يوسف مصدقى - قسمت اول:

خارجه وزير  و  جمهورى  رييس  كه  شرايطى  در 
نمايندگان و  سناتورها  از  گروهى  و  متحده  اياالت 
مجلس آمريكا عنوان مى كنند كه جدى تر از گذشته به
دنبال برنامه  براى  تغيير رژيم در ايران هستند، تعدادى
از سناتورهاى اين كشور نيز مخالف تغيير نظام در
ايران هستند و براى آن داليل خاصى مطرح مى كنند.
از  (reason) ريزن  وب سايت  ارتباط  همين  در 
و آشنا  «شيطنت  عنوان  به  ايران  رژيم  تغيير  طرح 
هميشگى» در كاخ سفيد نام برده و نوشته گزارش ها
حاكى از اين است كه بعضى افراد در محافل مشورتى
دونالد ترامپ رييس جمهورى را تشويق مى كنند كه
از تغيير رژيم ايران به عنوان سياست آمريكا در قبال

ايران، به طور رسمى استقبال كند.
كاتن تام  سناتور  آمده  انتقادى  گزارش  اين  در 
«اقدامات اين  همه   رأس  در  (جمهورى خواه) 
ناخوشايند» قرار دارد. او به پوليتيكو گفته: «تا زمانى
كه حكومت مطلقه ى تئوكراتيك (دينى) در ايران بر
سر كار است، نمى فهمم چطور برخى مى گويد آمريكا

مى تواند امن باشد».
نوشته كريستين  بانى  «ريزن»  گزارش  نويسنده   
ايران حكومت  كه  موافقم  كه  بگوييم  بگذاريد  اوال 
قطور پرونده اى  تهران  و  است  ناشايست  حكومتى 
از نقض حقوق بشر دارد، برچسب «حكومت مطلقه 
نامنصفانه ايران  مورد  در  كاتن  آقاى  تئوكراتيك» 
نيست. ايران همچنين شهرت بدى در مورد حمايت
از تروريسم و حمايت از رژيم جنايتكار سوريه دارد.
مطمئنا، انتخاب مجدد حسن روحانى كه به دنبال
ارسال پيام اعتدال و آزادى خواهى است، يك قدم در
مسيرى صحيح و درست است. رقيب روحانى، يكى
از افراد مورد عالقه ى رهبر ايران يعنى على خامنه اى
بود و كسانى كه به روحانى راى دادند پيروزى او را
پيروزى صلح و ديپلماسى مثبت بين المللى مى دانستند.
نسل جوان ايران به طور فزاينده اى سكوالر و طرفدار
غرب شده اند. آنها كنترل هاى سخت گيرانه  حكومت
نسبت مثبتى  ديدگاه  و  مى طلبند  مبارزه  به  را  خود 
به آمريكا دارند. همين طور كه اين نسل رو به بلوغ
و مى شود  كمتر  خامنه اى  با  همبستگى شان  مى رود 

تحول (و نه انقالب) سياسى محتمل تر مى شود.
كه ساده لوحانه است  اين  كريستين،  بانى  نوشته  به 
توان بالقوه براى وجود ايرانى آزاد در آينده را انكار
كنيم. اما ساده لوحانه تر و حتى خطرناك تر اين است

در بر  مبنى  كاتن  طرح  از  و  بپريم  سكو  اين  از  كه 
خواست تغيير رژيم دفاع كنيم.

او در ادامه نوشته اهميت مالحظات عملى در اينجا
بسيار زياد است، آنچه را كه در عراق، بزرگترين پروژه 
بگيريد. نظر  در  را  داد  رخ  رژيم  تغيير  براى  آمريكا 
چيزى كه گفته مى شد جنگى ضرورى و ساده خواهد
بود، اكنون 14 سال است كه به طول انجاميده. عراق
امروز نسبت به پيش از مداخله  نظامى آمريكا، بسيار
بى ثبات تر است و تبديل به منطقه  پرورش تروريسم
شده است. با وجود تريليون ها دالر پولى كه خرج شد
و ده ها هزار آمريكايى و عراقى كه جانشان را از دست
دادند، هنوز هيچ كس نمى تواند باور داشته باشد كه
تغيير رژيم در عراق تصميمى است كه ارزش تكرار

كردن دارد.
كريستين ادامه مى دهد، رويكرد مشابهى را در ايران
فاجعه انگيزتر هم  عراق  از  اش  نتايج  كنيد،  اعمال 
و دارد  جمعيت  عراق  برابر  دو  ايران  شد.  خواهد 
ايرانيان تحصيل كرده تر هستند و شهرنشينان بيشترى
دارد جغرافيايى  عرض  عراق  برابر  سه  ايران  دارند. 
به نسبت  تكنولوژيكى اش  توسعه   و  اقتصاد  و 
همسايه اش، عراق بيشتر است. سابقه  آمريكا در مورد
دخالت در ايران را هم به اينها اضافه كنيد، تاريخى كه
هنوز فراموش نشده و نيروهاى معتدل و اصالح طلبان
را هم از همسو شدن با اهداف آمريكا باز مى دارد.
احتمال تغيير موفقيت آميز رژيم ايران توسط واشنگتن

صفر است.
وى نتيجه مى گيرد، خبر خوب اينكه هيچ مورد قابل
اعتمادى هم وجود ندارد كه چنين تالشى را ضرورى
كند. برخالف تشديد تهديدات از سوى ديگر ايران

اساسا قدرتى منطقه اى است و نفوذ محدودى دارد.

دشمنان كه  است  شيعه  اكثريت  با  كشورى  ايران 
سعودى جمله عربستان  كرده اند، از  سنّى احاطه اش 
كه ارتش آمريكا آن را مسلح كرده و از آن حمايت
سال از  نيز  آمريكا  اطالعاتى  سازمان هاى  مى كند. 
در تهران  كه  گفته اند  آرا  اتفاق  به  و  همواره   2007
ايران ندارد.  مداخله اى  هسته اى  تسليحات  برنامه ى 
گرچه در مبارزه عليه تروريسم چندان با آمريكا متحد
به فعاالنه  طور  به  داعش  با  مخالفت  در  اما  نيست، 

آمريكا پيوسته است.
تاكيد جايگزين  راهكارى  به  اشاره  بدون  پايان  در 
شده ارزيابى توانايى هاى محدود ايران بدون اشاره به
هزينه و خطر و بى ثباتى همراه با تغيير رژيم در ايران

واقعا شك برنگيز است.
بانى كريستين مى نويسد، باز هم مى گويم كه هيچ
يك از اينها بدين معنى نيست كه ايران در پارادايم
آزادى و احترام به حقوق بشر جاى مى گيرد. اما شما
مجبور نيستيد دولت ايران را دوست داشته باشيد تا
متوجه باشيد كه پيگيرى سياست تغيير رژيم در ايران

نه ضرورى است و نه عاقالنه.
به نظر مى رسد نويسنده  گزارش فرض خود را بر
اين گذاشته كه تغيير رژيم در ايران الزاما به سبك و
سياق تغيير رژيم در عراق و ليبى و همراه با جنگ
خواهد بود. اين در حاليست كه دونالد ترامپ و ركس
تيلرسون در هفته هاى اخير در مورد «تغيير مسالمت
آميز» رژيم ايران صحبت كرده اند. در اين ميان، بخش
رضا شاهزاده  جمله  از  ايران  اپوزيسيون  از  مهمى 
پهلوى بارها تاكيد كرده است كه هرگز به دنبال جنگ
نيستند و هرگونه تغييرى در ايران مى بايست بر اساس
خواست شهروندان و مبتنى بر اصول مدنى و به دور

از جنگ و خونريزى باشد.

نسل جوان ايران به طور فزاينده اى سكوالر و
طرفدار غرب شده اند

نقد وبسايت «ريزن» به ضرروت تغيير رژيم:

يا كه  است  كسانى  دوم  شغل  معموال  جاسوسى، 
معنوى يا  مادى  نيازهاى  تكافوى  اصلى شان  حرفه  
مصالحى، براساس  يا   و  نمى دهد  را  آنها  زندگى 
مجبور به پرداخت حق السكوت به نهادهاى قدرت
بومى يا بيگانه هستند. اين نوع جاسوسان، مستخدمين
موقت دستگاه هاى عريض و طويل امنيتى داخلى يا
خارجى هستند. اين گروه در ازاى مزدى كه مى گيرند
يا به جاى باج سبيلى كه بايد به يك سازمان امنيتى
بپردازند، اطالعاتى را از محل كار خود يا اسرارى از
منتقل اطالعاتى  نهاد هاى  به  را  اطرافيان شان  زندگى 
مى كنند. اين دسته آدم ها، دير يا زود گرفتار فالكت
ناشى از شغل دوم خود شده و تاوان خيانت به وطن،
از فارغ  مى دهند.  پس  را  ولى نعمت شان  يا  دوستان 
عده مى شود، ننگ مجازاتى كه معموال دامنگير اين 

بدنامى هم سرنوشت محتوم آنهاست.
با و  خاطر  طيب  با  اما،  جاسوسان  از  قليلى  عده  
مصوب مراحل  طى  و  تحصيلى  مدارج  گذراندن 
كارمندان جرگه  به  رسما  استخدامى،  قوانين  در 
دستگاه اطالعاتى مملكت شان مى پيوندند. اين چنين
كارمندانى، بيشتر حافظ وضع موجود و پاسدار امنيت
حكومت مستقر هستند. اين عده گاهى تا مرز قهرمان
ملى شدن هم پيش مى روند و مفتخر به كسب نشان و
درجه براى قدردانى از خدمات شان به كشور و ملت

مطبوع خود مى شوند.
آدمى هرچند  فردوست،  حسين  ارتشبد  تيمسار 
و عزت  با  عمرش  آخر  دهه   تا  و  بود  دوم  دسته   از 
احترام مراحل ترقى را طبق اصول دقيق تشكيالتى
بود شده  تنظيم  او  خود  توسط  آنها  از  بسيارى  كه 
طى كرده بود، اما مثل آدمى از گروه اول، بدعاقبت
و بدنام رخ در نقاب خاك كشيد. در اين سى سالى
و شايعه  از  هاله اى  مى گذرد،  فردوست  مرگ  از  كه 
افسانه گرد شخصيت او را فرا گرفته و گذر زمان نه
تنها كمكى به روشن شدن نقش او در تاريخ معاصر
ايران نكرده است، بلكه برعكس برخى روايات غير
مستند و خيالى كه بيشتر به پاورقى مى ماند تا تحليل
تاريخى، درك معقول از شخصيت فردوست را تقريبا
ناممكن كرده اند. شناخت فردوست از دو جهت مهم
است. نخست اينكه او بانى و بنيانگذار ساختارهاى
بسيار مهمى در دستگاه اداره كشور بوده  است. بينشى
كه او به اين دستگاه  تزريق كرده با وجود گذر زمان و
تغييرات ظاهرى، هنوز پا برجاست. دوم، نقش كليدى
برخى و   57 سال  انقالب  به  منجر  تحوالت  در  او 
حوادث پس از آن است. دامنه  بخشى از تصميمات
او در آن دوران، تا همين امروز گسترده شده است و
ايرانيان درون و برون مرز، هنوز با برخى از نتايج آن
تصميمات، دست به گريبانند. فارغ از اين دو جهت،
تالش براى شناخت آدم هاى پيچيده و مرموزى چون
حسين فردوست، همچون يك بازى فكرى سودمند

است كه در پايانش عالوه بر لذت حل معما، فهم و
دانش تاريخى بازيكن هم گسترش مى يابد.

سبب را  قضا  «كوشش،  قدما،  قول  به  كه  چند  هر 
و اقبال  و  بخت  از  بيشتر  عنصرى  هيچ  اما،  است» 
تصادف سازنده ى سرنوشت آدمى نيست. سرنوشت
نيست. مستثنى  قاعده  اين  از  هم  فردوست  حسين 
خورشيدى،  1305 سال  پاييز  در  اگر  مثال  براى 
سرلشكر اميرموثق نخجوان   رييس مدارس نظام  در
بازديد از دبستان نظام، از ميان آن همه شاگرد، حسين
فردوست ريزنقش   فرزند يك افسر جزء ژاندارمرى 
را براى كالس مخصوص وليعهد انتخاب نمى كرد، نه
تنها سرنوشت فردوست جور ديگرى رقم مى خورد،
بلكه به احتمال قريب به يقين، پنجاه و دو سال بعد،
اعالميه  بى طرفى ارتش شاهنشاهى در 22 بهمن سال

1357، آن گونه نوشته نمى شد.
وليعهد، مخصوص  كالس  براى  شدن  انتخاب  با 
فردوست به جهانى پرتاب شد كه به آن تعلق نداشت.
پياده پاى  كه  بود  مخصوص  كالس  شاگرد  تنها  او 
مسير طوالنى خانه تا دانشكده  افسرى را گز مى كرد.
همچنين، او تنها كسى بود كه قابلمه  كوچك ناهارش
باقى نمى داد.  را  خودش  شدن  سير  كفاف  حتى 
شاگردان كالس، همگى از خانواده  اشراف و اَُمراى
ارتش بودند كه هم حق درشكه داشتند و هم ناهار
مفصل شان را سر ظهر، نوكر يا گماشته اى به مدرسه
مى آورد. درجه دارهاى مدرسه  نظام كه چشم شان دنبال
مخصوص كالس  شاگردهاى  اعيانى  غذاهاى  مانده  
مى كردند. مسخره  را  فردوست  فقيرانه   قابلمه   بود، 
او از اين اختالف سطح زندگى با همكالسى هايش
رنج مى بُرد و احساس حقارت ناشى از آن را حتى تا
آخرين روزهاى عمرش با خود داشت. احتماال همين
احساس موجب شد كه كوشش و تواضع بيش از حد

را سرلوحه  زندگى خودش قرار دهد.
كالس اول  شاگرد  دبستان،  اول  سال  همان  در 

مخصوص شد. مورد توجه خاص وليعهد قرار گرفت
و پنج سال بعد، به عنوان دوست و همدرس و همراه
كمك بر  عالوه  سوييس  در  رفت.  سوييس  به  او، 
دردسرهاى بعضى  وليعهد،  رياضى  تكاليف  حل  به 
جزيى پادشاه آينده  ايران را رفع و رجوع مى كرد. پس
از پايان دوره  دبيرستان، تقاضا كرد كه براى تحصيل
پزشكى به فرانسه برود. رضاشاه با اين تقاضا مخالفت
كرد و دستور داد كه فردوست خودش را به دانشكده 

افسرى معرفى كند. اطاعت كرد و احترام ديد.
در ايران  جوان  پادشاه  بيست،  شهريور  از  پس 
سعى كه  بود  كاردانى  و  قدرتمند  مدعيان  محاصره  
رجال از  دارند.  نگه  ناتوان  و  ضعيف  را  او  داشتند 
نظامى تا  گرفته  قوام   و  مصدق  مثل  استخواندارى 
جاه طلبى چون رزم آرا، همگى به دنبال قبوالندن اين
نكته به شاه جوان بودند كه: «شاه مشروطه در مملكت
هيچكاره است» و طبق قانون اساسى مشروطه، بايد
نماد بى طرفى و حامى نخست وزير قانونى كشور باشد.
خدمتگزارى و  دوست  دشوارى،  شرايط  چنين  در 
برنامه ريزى براى  تنها  نه  فردوست  حسين  همچون 
ستادى دربار كارآمد مى نمود، بلكه با توجه به آشنايى
خاج پرست، جماعت  آداب  و  فرنگى  زبان  به  او 
مى توانست نقش رابط شاه با سفارتخانه هاى مختلف
شاه مخصوص  آجودان  بنابراين  بگيرد.  عهده  به  را 
جوان شد تا كارهاى محوله را سامان دهد. فردوست
در اين دوره، عالوه بر مشاغل فوق، وظيفه ى تشكيل
ادامه، در  گرفت.  عهده  به  هم  را  جاويدان»  «گارد 
فرانسه در  افسرى،  عالى  دوره هاى  اتمام  بر  ُمضاف 
استاد مرداد 1332،  از  بعد  و  گرفت  حقوق  دكتراى 
دانشگاه جنگ شد. انگار سخت كوشى اش بر مصائب
ناشى از فقر غلبه كرده بود و دوران پاى پياده و قابلمه 

خالى تمام شده بود.

ادامه در شماره اينده

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=706&Status=2
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فريار نيكبخت - كنشگر سياسى:

شما  هم مى توانيد رويدادهاى محلى خود را با
هموطنانتان درميان بگذاريد

نيلوفر منصورى - خبرنگار و گوينده راديويى:

سخنى چند در باب «روز قلم»

شمارش معكوس محو اسرائيل ميراث شيطانى خمينى

گر توتيا شود قلم استخوان ما
مشق جنون به زير كفن مى كنيم ما
صائب
حافظ مى فرمود : «در آستين مرقع پياله پنهان كن...
كه همچو چشم صراحى زمانه خون ريز است»، رند
شيراز يحتمل اگر امروز بود و مى ديد بلم انديشه به
بحر قلم كه بنشيند، چگونه قلم، قلم مى شود اين فقره

را هم حوالت به آستين ُمرقع مى داد.
بي جهت نيست در اين اشتغال مشتعل قلم زنى و
كتابت، هنوز كه هنوز است بهترين وصف حال از قلم
و اهل قلم به سان همان خواجه اي ست كه از هجمه
آواره و  برمى چيد  دامن  مغوالن  تعقيب  و  هراس  و 

دشت و بيابان مي شد.
كدام جگر  گوشه   مي نويسي  كه  غصه  قصه  آري 
شفيق را خواهد پيچيد؟ نوحه كار كه مي خواني و پياله
به خون دل كه مي نوشي ؟ به كدام مشتاق، شرح فراق
مي نويسي و به كدام مشفق، قصه اشتياق مي گويي؟!...
با چندين مسافت و چندين آفت جز باد كدام پايور
سفر كند و كدام دالور خطر كند؟!... انگاري و در هيچ
حسابي نيست كه سالي چند به حالي كه بدان ببايد
گريست، ببايد زيست؟! و مدتي بر صفتي كه بدان

ببايد بخشيد، ببايد بود؟»
قلم با وجود اين همه حديث حزن حزين كه از او و
احوالش روايت كرده اند هنوز «توتم» آدميانى است كه

نام و نان در آب سرسپردگى و غفلت، تليت نمى كنند.
قلم همچنان الهه راستين سالكانى است كه در معبد
رسوالن صادق، منكران بر اين همه كژى اند كه هست
و مومنان بر آن روشنايى كه نيست. اين چنين است
كه قلم آبرويش در روسياهى است؛ آبرويش در سياه
رويي است... زبان بريدنش شرط گويايي است!؛ آب
دهاني كه از ترس، سخن نگه نمي دارد، سخنوري كه
ناشنوده راوي است، سياه كامي كه آنچه ببايد گفت

مي گويد».
قلم خود، دليل خود است، صليبى كه هر كاتب بر
دوش مى كشد تا مگر كسى بيايد و او را بر آن صليب
هرچقدر زمين  برود،  را  خود  راه  بايد  قلم  بكشد. 
ناهموار يا شوره زار، آسمان هرچقدر عقيم و هرچقدر
بدسگال، قلم بايد بنويسد، بى هراس تسخر فرتوتان
يا مضحكه اغيار كه پرنيانى را خدايگان بر مي شمرند
و به قول سلمان ساوجي از دست اينان «خامه، خون

مي گريد و خط، خاك بر سر مي كند.»
اي نگارنده جاِن ما تو بنويس تا بدانند كه جغرافياي
تيزِي و  است  گردانيده  چند  را  سنگين  جان  دوران، 
نكبت، تن مسكين را چندبار كشته و هنوز، زنده است!

***
در اين گرامي روزقلم ، پر بيراه نيست كه يادي كنيم
سردبير نگار،  روزنامه  فراهانى،  الممالك  اديب  از 
روزنامه مجلس و شاعر  دوران مشروطه، اما به روايت

خاطرات ادبى و سياسى  و جوانى سعيد نفيسى:
لباده زير  از  مى كرد...  اش  خسته  نوشتن  «وقتى 
كه كوچك  شيشه  يك  داشت  تن  به  كه  فرسوده اى 
زده زنگ  بود يك قوطى فلزى  آن  در  سفيدى  مايه 
را بيرون مى آورد. آب دزدك كوچكى با يك سوزن
فلزى فرسوده از قوطى بيرون مى كشيد. سوزن را بر
مى كرد. پر  را  آن  و  مى گذاشت  (سرنگ)  زراقه  سر 
را چپ  دست  سفيد  پيراهن  بى دكمه  گشاد  آستين 
دستش كف  زير  دست  مچ  باالى  در  و  مى زد  باال 
سوزن را فرو مى برد و آب دزدك را خالى مى كرد.
اديب الممالك اين خداوندگار هنر و استاد بى نظير
ادبيات فارسى چاره اى نداشت كه اينگونه مرهمى بر

آزردگى هاى خود بگذارد.
مرگ او بر اثر ضعف مفرط و گرسنگى بود و در
لحظات آخرين خود تنها يك دانه تخم مرغ در خانه
داشت. از چهارصد هزار نفر جمعيت الف زن تهران
هيچ كس سراغ او را نمى گرفت جز مرحوم اشترى.
بقال از  و  رفت  بيرون  اشترى  مرحوم  هم  روز  آن 
سرگذر سه تخم مرغ خريد و زرده آن را خام خام در
دهان اين مرد بزرگ ريخت اما اين، افاقه آن ضعف را
نمى كرد و تنها چيزى كه اديب الممالك از اين جهان

برد مزه همان سه زرده تخم مرغ خام بود...
اى خداى ايران، تو هم آن روز شاهد و ناظر جان

كندن اين فرزند خود بودى!». (تهران آذر 1337)

ديگر يكبار  امسال،  رمضان  ماه  جمعة  آخرين  در 
جهان شاهد بقاى نظام جهانخوار «جمهورى اسالمى»
در ايران و برگزارى مراسم «روز قدس»، يعنى روز
تجديد عهد براى نابودى اسرائيل در مناطق شيعه نشين

خاورميانه و اروپا بود.
خودگردان حاكميت  رهبران  خود  كه  حالى  در 
موجوديت عربى  كليدى  كشورهاى  و  فلسطينى 
اسرائيل را تحت شرايطى پذيرفته و با آن روابطى نيز
برقرار ساخته اند، و در زمانى كه ممالك و سازمانهاى
«روز مراسم  اجراى  و  پذيرفتن  از  جهان  در  سنى 
قدس» سرباز زده اند، حكومت متعصب و آتش افروز
حاكم بر كشورمان به توسعة تنفر نازيستى ضديهودى
و تدارك جنگ بر عليه كشور اسرائيل ادامه مى دهد
و نيروهاى تحت فرمان خود در منطقه را آمادة چنين

نبردى سرنوشت ساز مى نمايد.
به دنبال تظاهرات روز قدس هواداران «جمهورى
اسالمى» در شهر لندن، عوامل اين حكومت، با پخش
شايعات تنفر برانگيزى مبنى بر دست داشتن يهوديان
در آتش سوزى مرگبار و غم انگيز ساختمان مسكونى
عليه بر  حمالتي   كنزينگتون،  نشين  مسلمان  منطقة 
يهوديان آن شهر را دامن زدند كه از دوران حكومت

نازى ها در اروپا، تاكنون بى سابقه بوده است.
دينى رهبر  نصراهللا،  حسن  شيخ  ديگر،  سوى  از 
تشكيالت تروريستى حزب اهللا لبنان در همان روزها
اعالم كرده است كه در جنگ آيندة اسرائيل و «لبنان»
(بخوانيد: حزب اهللا) صدها هزار نيروى جنگى از ساير
آن در  ايران  و  عراق  جمله  از  «اسالمى»  كشورهاى 
نشريات كه  آنجايى  از  كرد.  خواهند  شركت  جنگ 
به بارها  گذشته،  سال  سى  در  ايران  «حزب اللهي» 
شركت سپاه پاسداران و فرماندهان و جنگاوران اين
نيروى شيطانى در نبردهاى منطقة جنوب لبنان بر عليه
اسرائيل اعتراف نموده اند، روشن است كه اين گونه
تهديدات شيخ نصراهللا مبتنى بر برنامه ريزى ها جدى

و سابقه دار است.
اين كنندگان  برگزار  امسال،  قدس  روز  مراسم  در 
مراسم در تهران يك روزشمار ديجيتال با شمارش
«ميدان در  را  اسرائيل  نابودى  جهت  در  معكوس 
«امام اظهارات  دنبال  به  كه  كردند  نصب  فلسطين» 

خامنه اى» در سال 2015 كه  «اسرائيل 25 سال آينده
را نخواهد ديد»، با عدد 8411 روز مانده به نابودى آن
كشور، كار شمارش معكوس خود را آغاز كرده است.
در انقالبى،  نظام  كه  است  نامى  فلسطين»  «ميدان 
و تحقير  منظور  به  انقالب،  روزهاى  نخستين  همان 
ارعاب يهوديان، بر ميدان كاخ در ميانة هاي  منطقة
هاي      عمدتاً يهودى نشين سال هاى قبل از انقالب
نخستين كه  شاه،  زمان  در  اسرائيل  سفارت  نهاد. 
اسالمى» «حكومت  توسط  شده  اشغال  سفارت خانة 
نزديكى در  نيز  مى آمد  حساب  به  شده  جايگزين 
از تعدادى  حضور  در  كه  داشت  قرار  ميدان  همين 
رهبران انقالبى آن دوران از جمله دكتر ابراهيم يزدى،
عضو شوراى انقالب اسالمى و وزير خارجه دولت
موقت، با نام «سفارت اسالمى فلسطين» (كه هيچگاه
نام رسمى نهادهاى فلسطينى نبود!) تحويل نمايندگان
فلسطينى گرديد. به دنبال اين حركت خيابان ديگرى
در همان منطقه، در جوار دانشگاه تهران، كه بزرگترين
مدرسه يهودى كشور موسوم به دبستان و دبيرستان
اتفاق و كنيساى يهوديان رانده شده از عراق به مدت
بيش از سى سال در آن مستقر بودند به منظور القاى
مفهوم تصرف منطقه يهوديان، به نام خيابان «قدس»
نام گذارى گرديد و خود آن مدرسه نيز به بهانه هاى

واهى عمًال به تصرف دولت درآمد.
مراسم «روز قدس» از نخستين ماه رمضان انقالب
در سال 1358، در همين منطقه، به پيشنهاد ابراهيم
يزدى و تاييد آيت اهللا خمينى براه افتاد و با مركزيت
نماز جمعه كه در محل زمين فوتبال دانشگاه تهران
و با پوششى ميليونى تا «ميدان فلسطين» و فراتر از
آن در برگيرندة مردمان فريب خورده و و هيجان زدة
تهييجات و  تبليغات  مركز  به  تبديل  بود  انقالبي 
ضداسرائيلى و ضديهودى گرديد. شدت اين تبليغات
تا به جايى پيش رفت كه گاه رهبران انقالب مجبور
به تعديل گفته هاى خشن و خطرناك روز قدس  شهر
قم به امامت آيت اهللا منتظرى مى شدند كه مقايسه هاى
او مابين «يهود بنى قريظه» كه در صدر اسالم كشتار
شده بودند با يهوديان امروزى ممكن بود به كشتار

يهوديان ايرانى هم كشيده شود.
آيت اهللا خمينى در يكى از گفته هاى خود در دى ماه

1357 در پاريس كه به صورت سرمقالة كوچكترى
رسيده چاپ  به  كيهان  رفت»  «شاه  بزرگ  تيتر  ذيل 
بود، اعالم كرده بود كه «ايران خود را در حال جنگ
با اسرائيل مى داند». ساير مقامات انقالبى و كشورى،
در قريب به 39 سال از آن زمان تاكنون، نه تنها چنين
گفته اى را تكذيب يا تعديل نكرده اند، بلكه صدها يا
هزاران بار مشابه آنرا نيز علناً تكرار نموده اند. وليكن
نظام، ارشد  نظاميان  و  سپاه  فرماندهان  كه  حالى  در 
امروزه ادعا مى كنند كه قادر به محو اسرائيل در عرض
چند دقيقه مى باشند، معلوم نيست كه چرا با بزرگ
كردن هاي گفته هاى شخص رهبرى، نابودى اسرائيل

را 8411 روز به تعويق انداخته اند!
با توجه به اينكه در هفته هاى اخير چندين درگيرى
به اسرائيل  و  سوريه  مرزهاى  نزديكى  در  نظامى 
اهللا حزب  قدس،  سپاه  نيروهاى  و  پيوسته  وقوع 
لبنان و بسيجى هاى شيعة افغان و پاكستانى و حتى
نيروى تازه بنياد وابسته به سپاه، موسوم به «نيروهاى
آزادى بخشى جوالن» بعضاً تا 3 كيلومترى مرز اسرائيل
رسيده اند، احتمال داده مى شود كه اعالم علنى تعويق
چندين سالة نابودى اسرائيل، به منظور خواب كردن

اسرائيلى ها بوده باشند.
مرز به  متخاصم  نيروهاى  شدن،  نزديك  قاعدتاً 
كشورى كه خواهان نابودى آن هستند حساسيت هايى
را برمى انگيزاند تا الاقل بوسيلة فشارهاى ديپلماتيك،
كشورهاى توسط  يا  متحد  ملل  سازمان  دخالت 
نيروهايى چنين  طبيعى  برخورد  از  منطقه  قدرتمند 
پيشگيرى بعمل آيد، ولى اين روزها ما شاهد چنين
حركاتى نيستيم. حتى مطبوعات درجة اول اسرائيلى
مانند «اورشليم پست» تحريكات «جمهورى اسالمى»
از جمله نصب روزشمار كذايى را به شوخى برگزار
مى كنند! آيا اسرائيل نيز در اين ميانه خود را به خواب

زده يا براى نيروهاى مهاجم تله اى تكيده است؟
به هر صورت، اوضاع منطقه روز به روز به سمت
گسترش جنگ در منطقة جنوب سوريه پيش مى رود
و وقوع جنگ بزرگى مابين اسرائيل و نيروهاى ايرانى
و خارجى وابسته به «جمهورى اسالمى» ايران، نه در
بسيار آينده  ماه هاى  و  هفته ها  در  بلكه  روز،   8411

متحمل 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=42743
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روى ميز تحريريه:            

دكتر مهدى آقازمانى - جامعه شناس:

مجله جدول ايرانشهر هر ماه منتشر مى شود. اين محصول شركت كتاب مجموعه اى از 
جدول هاى  گوناگون است كه براى عالقمندان به جدول و سرگرمى  مهيا و منتشر مى شود.

حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- اثر هربرت جرج ولز - اعالميه تبليغاتي

2- ميوه قابل خوردن - برودت - آشنا
3- درنگ كردن - از كوه هاي مهم ايران - كريه

4- رده ودسته - پايه كارمند - عالمت مفعولي - تخته 
بزرگ

5- فواره - قافله
6- رهن - متكا - از حروف الفبا

7- مظهر مكر و حيله - ژست بازيگر - ماه كامل
8- سوزن فروش - در پي چيزي رفتن - سيماب

9- پيكان - گاز دستي در خودروهاى قديم - گل سرخ 
نقاشي

10- متحير و ترسان - غالف شمشير - پدر تركي
11- كانالى معروف در قاره نو - نسل چهارم

12- صداي بلند - يادداشت - باالپوش بلند - ميوه
13- پشيماني - روشن - فرمان كشتي

14- كيسه كش حمام - غذاي روسي - حصير
15- انتقام - مخترع ماشين حساب

عمودى:
1- بند نگاري - آتش زنه

2- بافنده - واحد پول بالروس - جرات
3- پايتخت اتريش - اراذل - باور قلبي

4- رادار - واحد سطح - معمار - كوچك

5- كلمه شگفتي - از روزهاي هفته - نيكبختي
6- سيب آذري - دردمندي - نوعي يقه

7- درخت تسبيح - كربن خالص - شريك
8- حمله كننده - از شهرهاي سيستان وبلوچستان - ضيق

9- درك كردن - كلنگ - ضمير غائب
10- حرف انتخاب - درستكار - رود مرزي

11- داج - آرزو - آش
12- باران اندك - مالمت - باالبر ماشين - خبرچين

13- گوشه گيري - منحرف - پشم نرم
14- از شهرهاي اصفهان - جوهر خطاطي - ضروري
15- نان داغ كن - دفعه و مرتبه - غده فوق كليوي

نوشته اى كه خواننده اى ندارد

در ميان روزنامه نگاران مثلى رايج است كه وقتى براى 
موضوعى بكار مى رود نشان از زحمت بى ارزش و تالش 
بدون تاثيرى دارد كه على الرغم هزينه هايش منفعتى به 
همراه ندارد. مثلى كه تيتر همين نوشته مضمونى از آن 

است: «نوشته اى كه خواننده اى ندارد».
ذكر اين نكته نه از آن روست كه قصدطرح موضوعى 
رسانه اى را دارم، بلكه اين گفته را دست مايه اشاره به 
موضوعى قرار داده ام كه اين روزها در جامعه ايرانيان 
مهاجر به اياالت متحده آمريكا آنرا به مثابه يك بحران 

مى بينم. عدم اعتماد اجتماعى متقابل.
در سال هاى اخير با اينكه بسيارى از دست اندركاران 
علوم اجتماعى به مهاجرت از ايران اقدام كرده اند و يا 
بسيارى از مهاجران ايرانى در اين حوزه در دانشگاه هاى 
غربى، على الخصوص دانشگاه هاى امريكايى تحصيل 
كرده اند، اما درك عينى مبتنى بر روند بازشناسى اجتماعى 
فردى  فرا  مناسبات  و  كاركردها  موقعيت،  از  روشنى 
ايرانيان مقيم اياالت متحده امريكا در قالب مقاالتى علمى 

و نتايج پژوهش هايى مدون به انتشار نرسيده است.
نمى دانم اين كم كارى از جامعه شناسان ايرانى مقيم 
در اين سوى دنيا بوده است و يا اينكه كسى براى اين 
مناسبات فرا فردى اهميتى قايل نمى شود؟ با اينكه در 
علوم  حوزه  در  امريكا  ايرانيان  جامعه  اخير  سال هاى 
روانشناسى و تحليل فردى رشد چشمگيرى داشته است 
كه در قواره استاندارد هاى علمى مى گنجد، اما به همين 
ميزان در شناخت مناسبات اجتماعى اش، كم كارى در آن 

ديده مى شود.
برخى معتقدند كه اين جامعه در حالى توانسته است به 
حيات خود در دل جامعه ميزبان امريكايى ادامه دهد كه 
با همدلى و يا به عبارتى بهتر وابستگى هاى خانوادگى، 
و  يهوديان  بين  در  الخصوص  (على  مذهبى  فاميلى، 
بهاييان) و در سطحى عمومى تر با تاكيد بر داشته ها و 
سليقه هاى مشترك كه برخاسته از زادگاه مشترك در آن 
سوى جهان است، به حفظ قواره هاى مدنى خود مبادرت 

ورزيده است.
بى شك هم زبانى يكى از مهمترين داشته هاى فرهنگى 
است كه در حفظ اين فرم رايج به ايرانيان مقيم در امريكا 
كمك شايانى كرده است. اما آيا همزبانى مى تواند دليلى 

براى بقاى جامعه ايرانيان محسوب شود؟
جامعه اى كه امروزه در پيچيدگى هاى گسترده مناسبات 
بده  مرسوم  روال  شغلى،  همكارى هاى  اقتصادى، 
بستان هاى مالى و در قالب تكاپوى هر فرد براى داشتن 
زندگى بهتر در كنار ديگر هموطنانش در خارج از ايران 
شكل گرفته است و به نوعى از مجموعه دارايى ها و 
خدمات همين هموطنان و همزبانان بهره مى برد، بى شك 
به جز موضوع بنيادينى مانند همگرايى زبانى- مليتى، 
نيازمند خصايص ديگرى نيز هست كه با اتكاى به آن 

خصايص بتواند استمرار حيات بدهد.
اجازه بدهيد با مثالى اين زنجيره را بهتر توضيح دهم. 
فكر كنيد يك وكيل هموطن با پرداخت 50 دالر و خريد 
خريد يك آگهى، موجب تامين درآمد من شود، من هم 
همين 50 دالر را در خريد از يك سوپر ماركت ايرانى 
مراجعه  با  ماركت  سوپر  صاحب  دوست  كنم،  هزينه 
به پزشك خود همين 50 دالر را در قالب بخشى از 
حق ويزيت او پرداخت كند، پزشك ايرانى به رستوران 
برود و بازهم همين 50 دالر را صرف نوش جان كردن 
غذايى كند، صاحب رستوران براى استفاده از خدمات 
حسابدارى همين 50 دالر را به حسابدار خود بپردازد و 
آن حسابدار هم براى بهره مندى از خدمات يك وكيل به 
سراغ همان همان وكيلى برود كه در ابتدا با آگهى دادن به 

يك موسسه مطبوعاتى سر آغاز اين زنجيره بود.
اين زنجيره نمونه عينى براى بخشى از مناسباتى است 
كه همه روزه بين ما در جامعه كوچك مهاجر نشينمان 
رخ مى دهد. اما داليل گوناگونى ممكن است به بريده 
شدن اين زنجيره بيانجامد. مثال اگر ترجيح بدهيم از 
فروشگاه ايرانى خريد نكنيم، اگر نخواهيم يك پزشك 
همزبان ما را معاينه كند، اگر نتوانيم به يك وكيل هم 
وطن اعتماد كنيم، اگر ذائقه مان ميلى به غذاى ايرانى 

نداشته باشد و...
ولى در كنار همه اين موارد كه به قطع مقطعى مناسبات 
چرخه اجتماعى مرسوم بين ما مى انجامد، يك دغدغه 
بزرگتر هم وجود دارد. دغدغه اى كه جامعه شناسان از آن 
با عنوات «سلب اعتماد اجتماعى متقابل در يك جامعه» 

ياد مى كنند.
گروهى بر اين باورند كه سلب اعتماد اجتماعى به 
معناى عدم اعتماد جامعه به يك فرد و يا موضوع خاص 
است. در حالى كه اين تعريف فقط نيمى از حقيقت را 

نشان مى دهد. چرا كه سلب اعتماد اجتماعى مفهومى بر 
اساس روابط دو سويه است كه به حذف فاكتور اعتماد 
متقابل بين اعضاى يك جامعه بر اساس باورى (حال به 

درست يا غلط) منجر مى شود.
وقتى چنين اعتمادى نباشد، نقش افراد به عنوان تامين 
پذيرى  شكل  به  كه  اجتماعى  ارتباطات  مسير  كننده 
روابط اجتماعى و در نهايت فرم گيرى جامعه منجر 
مى شود، كمرنگ شده و دغدغه هاى فردى بر نياز هاى 
اجتماعى پيشى مى گيرد. اين لحظه ايست كه ما سعى 
مى كنيم با حفظ منافع شخصى مان منافع جامعه ميزبان 
را قربانى كنيم. به عنوان سهل الوصول ترين مثال در 
درك بهتر موضوع در نظر بگيريد كه يك فروشگاه 
آمريكايى مثال شكر را به ازاى هر پوند 2 دالر ارزان تر 
از همان شكر در فروشگاه ايرانى بفروشد. عقل سليم 
حكم مى كند كه شما با خريد از فروشنده ارزان تر با 
كيفيت برابر اصول عقل معاش را رعايت كنيد. اما همان 
عقل سليم به شما بانگ مى زند كه ديگر فرآورده هاى 
آن فروشگاه هم مى تواند به همين ميزان گران تر و 
خريد از آن هم دقيقا با تناسبى از دريافت هاى شما 
به ضررتان باشد. پس از فروشنده ايرانى سلب اعتماد 
مى كنيد. فروشنده هم همين حالت را به ديگرى پيدا 

مى كند و اين چرخه بار ديگر ادامه مى يابد.
ديگرى  چيز  هر  از  بيش  آنچه  ميان،  اين  در  حال 
آسيب ديده است ميزان اعتماد اعضاى پديد آورنده اين 
جامعه نسبت به هم و در نهايت خود جامعه است. به 
عبارت ديگر مطابق همان مثالى كه در مقدمه ذكر كردم 
بيشتر  انسجام  و  دوام  براى  گرفته  انجام  تالش هاى 
جامعه مصداق نوشته هايى را پيدا مى كند كه كسى آن را 
نمى خواند. چرا كه پايه اى ترين اصل تدوام بقا و رشد 
هر جامعه اى كه به حفظ و توسعه اعتماد اجتماعى متكى 
است دچار خدشه شده است. اگرچه جوامع بشرى بر 
اساس نياز هاى انسانى شكل مى گيرد اما به سرعت و با 
رشد جامعه رفع اين نيازها از انگيزه اصلى به دليل جنبى 
تغيير ماهيت داده و روابط مبتنى بر اعتماد و همدلى جاى 

آن ها را مى گيرد.
حال ماحصل اين همه به قول قديمى ها صغرى و 
كبرى چيدن همان شعر معروف موالنا كه «همدلى از 
همزبانى خوشتر است». در حالى كه نياز به توجه به اين 
مهم و حفظ همدلى و تاكيد بر آن، در كنار وجه مشترك 
همه ما كه همزبانى و هم ميهنى در غربت است، بيش از 
پيش در روابط اجتماعى ايرانيان مقيم آمريكا خودنمايى 
مى كند. ضرورتى كه اگر ناديده انگاشته شود، بحرانى 

جدى به همراه دارد.

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

اروپاى شرقى طبيعت بكر دختران سكسى و گردشگران خوش گذارن
اروپاى شرقى از طبيعتى زيبا و تنوع فرهنگى برخوردار 
است. محالت قديمى زيبا، كوه هاى عظيم و سواحل فراخ. 
و دسترسى به اين همه زيبايى با صرف هزينه  اى نه چندان 
زياد. بازار سفر گردشگران به اروپاى شرقى رونق گرفته 

است.

وارنا، بلغارستان
شب هاى داغ و نوشابه هاى سرد. وارنا يك شهر توريستى 
ارزان است. بر كرانه درياى سياه در تمامى ماه هاى بهار و 
تابستان بساط پارتى و جشن برپاست. روزها آفتاب داغ و 
شب ها جشن و پارتى. بسيارى از جوانان از سراسر اروپا 
براى گذراندن تعطيالت خود به وارنا مى آيند. وارنا سومين 

شهر بزرگ بلغارستان است.

بخارست، رومانى
زيبايى هاى  كه  گردشگرانى  تعداد  بر  روزبه روز 
افزوده  مى كنند،  كشف  را  رومانى  پايتخت  بوخارست، 
به  و  است  رومانى  شهر  بزرگترين  بخارست  مى شود. 
دوران  آثار  مى توان  هنوز  دارد.  شهرت  شرق»  «پاريس 
سوسياليستى را در اين يا آن گوشه شهر ديد. همين آميزش 
گذشته و حال به بخارست جذابيت خاصى بخشيده است. 
بخش قديمى شهر با بارها و رستوران هايش گردشگران 
بسيارى را به خود جلب مى كند. بخارست يك شهر زيبا 

و ديدنى است.
رود دانوب دومين رود بزرگ اروپاست و از ده كشور 
مى گذرد، تا اينكه مسيرى از آن به درياى سياه راه مى برد. 
دست  و  وحشى  مناطق  آخرين  از  يكى  دانوب  دلتاى 
نخورده اروپاست. فضايى مناسب براى زندگى هزاران گياه 
و جانور. بسيارى از گردشگران يا در تورهاى دستجمعى 
يا با استفاده از قايق هاى كوچك به اين منطقه زيبا سفر 

مى كنند.
بلگراد، صربستان

است  صربستان  شهر  بزرگترين  و  پايتخت  بلگراد، 

از مناطق  اين شهر يكى  دارد.  شهرت  سفيد  و به شهر 
محبوب هواداران جشن و پارتى است. بسيارى از بارها و 
كلوب هاى تفريحى بلگراد روى دانوب شناورند. اما بلگراد 
از حيث فرهنگى نيز شهر جذابى براى گردشگران است. 
براى نمونه كليساى ساواى مقدس. كليسايى كه نماى اش 
يادآور ايا صوفيا در استانبول است، با اين تفاوت كه از زمان 
ساخت آن مدت زيادى نمى گذرد. سال 1935ساخت آن 

شروع شد.

كوتور، مونته نگرو
شهر كوتور شهر كوچكى است. شهرى ساحلى كه زمانى 
نقش مهمى در تجارت و بازرگانى اين منطقه بازى مى كرد. 
شهرى كه به جاى جلب شمار كثيرى از گردشگران، عمال 
محل گذراندن تعطيالت افراد ثروتمند است. اما، وقتى 
كشتى هاى توريستى و گردشى در سواحل اين شهر پهلو 
مى گيرند، آرامش حاكم بر كوچه هاى تنگ قرون وسطايى 

اين شهر بر هم مى خورد.

ريگا، لتونى
ريگا بزرگترين شهر و پايتخت جمهورى لتونى است. 
آميزه اى از آثار به جاى مانده از سده هاى ميانه با معمارى 
جديد و برخاسته از هنر نو، از اين شهر مرواريدى در 
حوزه درياى بالتيك ساخته است. شهر ريگا در سده 12 
توسط بازرگانان آلمانى ايجاد شد. در آن هنگام، بازرگانان 
با  كردند،  ايجاد  را  شهر  قديمى  بخش  غرور  با  آلمانى 
كليساها و منازل زيبا. بخش جديد شهر كه 800 ساختمان 

را شامل مى شود، نمونه  خوبى از معمارى جديد است.

كراكوف، لهستان
شهر  كراكوف،  شهر  منزلت  و  قدر  اروپايى  جوانان 
در  شهر  اين  جذابيت  مى دانند.  را  لهستان  پادشاهان 
شب هايش است. در اين عكس ميدان تاريخى كراكوف 
را مى توان ديد. محلى جذاب با رستوران ها و كلوب هاى 
جاز بسيار. محله يهوديان نيز محل گردهمايى نيروهاى 

دگرانديش و آلترناتيو است.

كيف، اوكراين
كيف پايتخت اوكراين و بزرگترين شهر آن است.  كيف 
اخيرا ميزبان رقابت هاى موسيقى اروپا، اوروويزيون بوده 
و اين روزها به علت درگيرى هاى شرق اوكراين توجه 
گردشگران به اين شهر زيبا كم شده است. گرچه كيف از 
محل درگيرى هاى شرق اوكراين 800 كيلومتر فاصله دارد.

پراگ، جمهورى چك
شهر طاليى پراگ در كرانه رود ولتاوا واقع است. شهرى 
كه ساالنه 4 ميليون گردشگر را به خود جلب مى كند. 
عظمت  هستند.  ديدنى  بسيار  پراگ  قديمى  كوچه هاى 
كليساها و نواى ناقوس هاى آن ها در پيرامون شهردارى 
قديمى پراگ از جمله جاذبه هاى توريستى اين شهر به 
شمار مى آيند. عكس پل زيبا و تاريخى كارل را نشان 

مى دهد كه در اوايل سده پانزدهم ساخته شده است.

http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10358&Status=2
http://www.08losangeles.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2608&Status=2


11 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:74  - JUL,7 , 2017 نشريه خبرى،  فرهنگى، سياسى ايرانشهر - سال بيست و دوم- شماره 74  - آدينه   7 جوالى  2017

هميشه و در همه جا آخرين اطالعات درباره رويدادهاى ايرانى را در  
                                          

 دنبال كنيد
08.NET/EVENT

رويدادهاى هفته:
 از آدينه 7 جوالى  2017
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اطالعات رويدادهاى خود را از طريق ايميل:

جهت درج در اين صفحه و ثبت در سايت 
رويدادهاى ايرانيان ارسال فرماييد. 

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رويداد با برگزار كننده رويداد تماس داشته 

باشيد. ايرانشهر در قبال محتوى و نحوه 
برگزارى رويدادها مسئوليتى ندارد.

mojgana@ketab.com

تهيه و تنظيم: مژگان انوشيروانى

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

www.iranshahrnewsagency.com
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رايگان
FREEدر جنوب كاليفرنيا

دانش  از نخستين  رقص كه  جانبازيان طراح بين المللى  آنا 
آموختگان باله ايران نيز بود روز جمعه 30 جون 2017 در لس 
آنجلس و سكوت غمبار خبرى درگذشت. خانم جانبازيان فرزند 

سركيس جانبازيان پدر رقص باله در ايران بود.
آناهيد (آنا) جانبازيان از سه سالگى در هنرستان پدرش، استاد باله، 
سركيس جانبازيان، به يادگيرى رقص پرداخت. در 5 سالگى در 
تاالر فرهنگ شهر تهران به اجراى برنامه پرداخت، در 7 سالگى 
رسما به فراگيرى فنون باله كالسيك پرداخت و بعدها تا هنگام 
ترك ايران عالوه بر تعليم و تربيت شاگردان و مربيان بى شمار، 

بيش از 100 باله تئاترال را روى صحنه برد.
آنا جانبازيان كه هنگام مرگ پدر يازده ساله بود در اواخر دهه 
60 ميالدى براى ادامه تحصيل در رشته باله به دانشگاه و انستيتوى 
آموزش و پرورش رقص و طراحى ايروان در ارمنستان شوروى 

رفت.
خانم جانبازيان پنج سال بعد و پس ازفارغ التحصيلى در رشته 
هاى باله و رقص هاى محلى صحنه اى به تهران بازگشت و به 

تدريس در هنرستان باله جانبازيان پرداخت. 

پس از وقوع انقالب 1357 آكادمى باله جانبازيان مدتى كار خود 
را به صورت زيرزمينى در تهران ادامه داد اما زمانى كه باالخره 
محدوديت ها در ايران به مراحل دشوارتر و غيرقابل تحمل ترى 
رسيد، آكادمى باله جانبازيان هم از تهاجم مرتب نيروهاى انقالبى 
مصون نماند و نهايتا آنا جانبازيان درسال 1984 تصميم به ترك 

ايران گرفت.
خانم جانبازيان مدت كوتاهى پس از مهاجرت به آمريكا بنياد باله 
جانبازيان را در شهرگلندل پايه گزارى كرد. او همزمان در دانشگاه 
لس آنجلس به تحصيل مشغول شد و فوق ليسانس خود را در 
رشته طراحى رقص مدرن دريافت كرد. او در طول سال ها در 
فستيوال هاى مختلف و برنامه هاى فرهنگى گوناگون باله مدرن 
و رقص هاى محلى و فولكلوريك ايران و ارمنستان را به نسل 
تازه اى از ايرانيان و ارامنه مهاجر و تماشاگران غير ايرانى معرفى 

كرده است.
آنا جانبازيان به دليل رقص هاى آبستره، انتزاعى و متفاوتش، 

جايگاهى يگانه در صحنه طراحى باله مدرن ايران داشت.
روانش شاد و يادش گرامى باد.

آنا جانبازيان طراح بين المللى رقص در 
لس آنجلس درگذشت
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