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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 :

هفته نامه خبری  ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و  دوم -شماره  - 79آدینه  11آگوست2017
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:

کشف ابتال به بیماری سل در
لسآنجلس

 514هزار دانشآموز راهی
مدرسه  در  لسآنجلس
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با رونمایی از یک ملک جدید در بازار امالک کالیفرنیا:

منطقه  Bel Airبه گرانترین منطقه
مسکونی آمریکا تبدیل شد

بحران در شبه جزیره کره ،آیا
جنگی در راه است؟
آغاز ساخت دیوار ترکیه در مرز
ایران
شکایتبهخاطرانتشاراینترنتی
منطقه مسکونی بلایر ( )Bel Airکه
معنای نام آن به فارسی «هوای زیبا»
تصویرجراحیسینه
است و در حاشیه شرقی بزرگراه 405
و در شمال بلوار سانست در شهر
اختالس در سازمان توزیع غذای لسآنجلس قرار دارد به گرانترین
منطقه مسکونی ایاالت متحده امریکا
مدارسلسآنجلس
تبدیل شده است.
شبکه خبری  abcدر گزارش
شهر «نپتون» به خانه ماریجوآنا اخیر خود میگوید :عمارتهای
این منطقه مرفهنشین که بین
درکالیفرنیامبدلمیشود
شهرهای بورلیهیلز ،شرمن اوکس
و برنتوود محصور و روی دامنه
جنوبی رشته تپههایی به همین نام
عرق کشمش :تقطیر در آمریکا واقع شده ،در لیست گرانترین
و ارزشمندترین امالک مسکونی
شرح در صفحه 12
در کل ایاالت متحده امریکا قرار
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید گرفتهاند و اکنون رکورد گرانترین

خانههای امریکا را شکسته است.
قیمت درخواستی یک شرکت
مجموعهدار امالک به نام چارت
ول برای یکی از خانههای واقع
در بلایر  350میلیون دالر اعالم
شده است .ملک مورد نظر این
شرکت  25000فوت مربع مساحت
دارد و در سال  1933ساخته شده
است .این ملک به تازگی و مافوق
استانداردهای جهانی امالک لوکس
بازسازی شده است.
چند ماه پیش نیز از یکی دیگر از
عمارتهای این منطقه که متعلق
به یکی از امیران کشورهای حاشیه
خلیج فارس است و به تازگی ساخته
شده به قیمت  250میلیون دالر
رونمایی شد که تا آن زمان گرانترین

خانه جهان معرفی شده بود.
منطقه  Bel Airمیزبان مالکان
ایرانی بسیاری نیز هست که به گفته
گروهی از مشاوران امالک ،از بیش
از  30سال پیش به این سو توجه
ایرانیان نسبت به این منطقه جلب
و در آن سرمایه گذاری کردهاند.
در محدوده بل ایر میانگین قیمت
خانه بین  4تا  6میلیون دالر تخمین
زده میشود و خیابانهای اصلی
آن عبارتند ازRoscomare :
 Bellagio، Stone Canyonو
. Bel Air Rd
پس از بل ایر ،منهتن در نیویورک
و بورلی هیلز در کالیفرنیا در لیست
گرانترین مناطق مسکونی آمریکا
قرار دارند.

اسرائیل برای نخستین بار به یک روزنامه نگار ایرانی پناهندگی داد
وزارت کشور اسرائیل با صدور روادید ورود به این
کشور برای ندا امین روزنامه نگار ایرانی تبار که در ترکیه
بازداشت و در آستانه دیپورت به ایران بود ،جان این فعال
رسانهای را از مرگ حتمی نجات داد .خانم امین به دلیل
همکاری با روزنامه تامیز اسراییل ،در ایران متهم به فعالیت
برای نهادهای صهیونیستی و در ترکیه متهم به جاسوسی
شده بود.
روزنامه «تایمز اسرائيل» در توصیف شرایط موجود
می نویسد :ندا امین ،خبرنگار و بالگر ایرانی همکار این
روزنامه ،ایران را در سال  ۲۰۱۴به مقصد ترکیه ترک کرده
است؛ «ترکیه میخواسته او را به ایران بازگرداند و در ایران
خطر مرگ جان او را تهدید میکند».
به نوشته این روزنامه ،ندا امین به همین خاطر در دادگاهی
شرکت کرده تا جلوی بازگرداندنش به ایران را بگیرد و نیز
از کشورهای دیگر درخواست پناهندگی کرده است.
به گزارش شماره اول آگوست روزنامه آلمانی «بیلد» که
پرتیراژترین روزنامه آلمانی زبان اروپا محسوب میشود
به نقل مقالهای که در خبرگزاری ایرانشهر درباره ندا
امین منتشر شده بود ،آمده است« :ماموران امنیتی ترکیه
بارها از این وبالگنویس ایرانی بازجویی کرده و او را به
جاسوسی متهم کردهاند .آنها از خانم امین پرسیدهاند چرا با

یک روزنامه اسرائيلی کار میکند و با چه کسی در اسرائيل
در ارتباط است .در حالیکه ندا امین تاکید کرده که تنها یک
خبرنگار است».
ندا امین که پیشتر برای خبرگزاری ایرانشهر مصاحبه
هایی در ترکیه انجام داده بود ،بارها به تهدیدهایی از سوی
ماموران امنیتی جمهوری اسالمی ایران به دلیل همکاریش
با رسانه های آزاد و بی طرف ،اشاره کرده بود.
در شرایط کنونی در ساعات اولیه روز یکشنبه  6آگوست
 2017به گفته «تایمز اسرائيل» ،در پی فراخوانها و
درخواستهای سازمانهای مدافع حقوق روزنامهنگاران
در اسرائيل ،از جمله انجمن روزنامهنگاران اسرائيل ،آریه
دری ،وزیر کشور اسرائيل ،اعالم کرده که برای ندا امین ۳۲
ساله ویزایی مخصوص صادر خواهد شد.
آشیا گینوسار ،رئیس انجمن روزنامهنگاران اسرائيل ،در
نامهای به آریه دری نوشته است« :میتوان پیشبینی کرد که
ندا امین بالفاصله پس از ورودش به ایران دستگیر شود .که زندگیاش به طور جدی در معرض خطر است .با
زندگی او در خطر است ،این امکان وجود دارد که او توجه به مقتضیات انساندوستانه ،اجازه ورود هر چه زودتر
به خاطر کارش به عنوان خبرنگار و به دلیل این واقعیت او به کشور را صادر کردم».
که مقاالتی به فارسی برای وبسایت «تایمز اسرائيل» نوشته در صورت تکمیل روند پناهندگی و قبول آن در اسراییل،
اعدام شود».
ندا امین نخستین روزنامه نگار ایرانی تبار غیر یهوی است
وزیر کشور اسرائيل گفته است« :او روزنامهنگاری است که از دولت اسرائیل پناهندگی می گیرد.

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

www:iranshahrnewsagency.com
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دردسر تازه برای یک شهروند جنوب کالیفرنیا به دلیل نام ایرانی

در پی عدم انتخاب یک متخصص مهندسی عمران
دریایی و بنادر آسیایی تبار در کمیسیون بندرگاه
نیوپورت بیچ در جنوب کالیفرنیا ،او با انتشار نامه ای در
واکنش به رد شدن درخواست عضویتش ،این رویداد
را سیاسی و نام ایرانی خود را دلیل آن اعالم کرد.
«جمشید دستور» متخصص  42ساله حرفه ای
مهندس عمران دریایی و بنادر که از سال 2013
عضو هیئت مشورتی شهروندی کمیسیون بندرگاه
نیوپورت بیچ بوده است پس از ششمین بار پذیرفته
نشدن درخواست عضویت رسمی در شورای مدیریت
کمیسیون بندر نیوپورت با ارسال نامه اعتراضی به عدم
انتخاب خود ،آن را مربوط به مسایل سیاسی و نام
ایرانی خود دانست.
به گزارش لس آنجلس تایمز ،جمشید دستور پس از

آخرین رد شدن درخواست عضویتش در تاریخ  19ماه
می گذشته در نامه ای به اعضای هیئت مدیره کمیسیون
بندری نیوپورت بیچ نوشت« :با داشتن پس زمینه
تحصیلی و حرفه ای برجسته در مهندسی عمران دریایی
و امور بنادر و سال ها ارایه خدمات شایسته در زمینه های
ملی ،محلی و مدنی در  24سال اقامت در شهر نیوپورت
بیچ ،کمبود چه چیزی احساس شده است؟»
برخی از ناظران و نیز خود جمشید دستور معتقدند،
عدم پذیرش تقاضای عضویت رسمی وی در
کمیسیون به این دلیل بوده که اوجمهوری خواه نیست
و از سیاست های آنان انتقاد می کند و شاید چون از
جنوب آسیا به آمریکا مهاجرت کرده و نام ایرانی دارد
و مسلمان است ،در رد شدن شش باره درخواست او
موثر بوده باشد .آقای دستور از  42سال پیش شهروند ایاالت متحده است.

تیرگان ششم در تورنتو به کار خود پایان داد
ششمین جشنواره دو ساالنه تیرگان در تورنتو برگزار
شد و این شهر میزبان هنرمندان ،چهره های فرهنگی،
شخصیت های برجسته و مهمانان ویژه ای بود که از
گوشه و کنار جهان به کانادا سفر کردند.
به پاس چهار دهه تالش مستمر رسانهای برای انتقال اندیشه و آگاهی :
جشنواره تیرگان ششم شامل برنامه های متنوعی
چون موسیقی ،رقص ،تأتر ،فیلم ،عکاسی ،سخنرانی،
شعر ،داستان نویسی ،آشپزی ،زنان ،کودکان ،و تفریح و
روزنامهنگار و برنامه ساز رادیو تلویزیونی ایرانی که در چهار دهه گذشته از سرگرمی بود و برای نخستین بار در دو نقطه شهر یعنی
«هاربر فرانت» و محله تاریخی «دیستلری» ترتیب یافت.
سنگر رسانه به مبارزه با ناآگاهی رفته است.
حضور غیر ایرانی ها در این جشنواره بسیار چشمگیر
بود و تیرگان به تدریج به یکی از رویدادهای مهم کالن
شهر تورنتو تبدیل می شود ،برنامه ای که نقش مهمی در
این جشنواره فرهنگی و هنری را برگزار می کند.
همراه شد.
معرفی فرهنگ ایران زمین به جامعه میزبان دارد.
وجود برنامه های متنوع هنری ،نقش مهمی در جذب بودجه این برنامه از طریق کمک های دولتی ،پشتیبانی برگزار کنندگان با دعوت از هنرمندان جوان و ستاره
مخاطبین غیر ایرانی داشته و موقعیت مناسبی برای آشنایی شرکت های تجاری و حمایت صاحبان مشاغل تأمین های محبوب ،ترکیب متنوعی را ارائه کرده و سعی در
با آداب و رسوم و آیین های آن سرزمین فراهم می کند .می شود و اکثر برنامه های جشنواره رایگان است.
جلب نظر مساعد طیف های گوناگون سنی دارند.
امسال تعدادی از مقامات شهری ،استانی و کشوری به گفته برگزار کنندگان ،در جشنواره امسال بیش از جشنواره تیرگان طبق سنت هر دوره ،امسال هم از یکی
هم در این جشنواره حضور داشتند یا با ارسال پیامهای یکصد و پنجاه هزار نفر شرکت داشتند که رکورد قابل از شخصیت های برجسته ایرانی تقدیر کرد.
دیداری و نوشتاری از تیرگان حمایت کردند .از جمله توجهی است و موفقیت بزرگی برای تیرگان محسوب بهرام بیضایی نویسنده ،پژوهشگر و از چهره های
«جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا یا «کاتلین وین» می شود.
صاحب سبک سینما و تأتر ایران ،به پاس سالها فعالیت
نخست وزیر استان انتاریو که رابطه گرم و صمیمی با کثرت برنامه های هنری جشنواره به ویژه در زمینه حرفه ای و دستاوردهای ارزنده هنری ،نماد جشنواره
موسیقی ،یکی از جذابیت های مهم تیرگان است تیرگان یعنی «تندیس آرش» را دریافت کرد.
ایرانیان ساکن آن کشور دارند.
دکتر رضا مریدی وزیر علوم و فناوری استان انتاریو ،و مجموعه ای از آواها و نواهای متنوع ایرانی را به ضمن اینکه تقدیرنامه ویژه ای نیز از طرف نخست
«جان توری» شهردار تورنتو از جمله چهره های برجسته حاضرین عرضه می کند.
وزیر استان انتاریو به وی اهدا شد.
در جریان برگزاری این جشنواره چهار روزه ،شاهد در جشنواره امسال نمایش «آرش» که یکی از آثار
حاضر در جشتواره بودند.
تیرگان بنیادی است غیر انتفاعی ،غیر سیاسی و غیر اجراهای خواننده ها و گروههای مختلفی در سبک های ارزنده بهرام بیضایی است در حضور وی اجرا شد ،این
مذهبی که با هدف ایجاد ارتباط بیشتر میان مهاجرین پاپ ،راک ،جاز ،الکترونیک ،کالسیک ،سنتی ،محلی و نمایش را «سهیل پارسا» از چهره های نامدار هنرهای
ایرانی با جامعه میزبان تأسیس شده و هر دو سال یکبار تلفیقی بودیم که با استقبال زیادی از سوی حاضرین نمایشی تورنتو کارگردانی کرد.

علیرضامیبدی
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آغاز ساخت دیوار ترکیه در مرز ایران

دولت رجب طیب اردوغان عملیات ساخت دیوار در
مرز ترکیه با ایران را آغاز کرده است .این در حالی است
که هیچ یک از نهادهای ایرانی که پیش از این نگران
ساخت دیوار ترامپ در مرز مکزیک بودند به ساخت
«دیوار اردوغان» در مرز ایران اعتراض نکردهاند.
رسانههای ترکیه صبح گزارش کردهاند ،دولت این
کشور عملیات اجرایی ساخت دیوار مرزی با ایران را
آغاز کرده است .بنا بر اطالعات منتشر شده این دیوار
مشابه دیوار  ۹۱۰کیلومتری است که ترکیه در مرز خود
با سوریه کشیده است.
یک وبسایت کردی نیز با اتشار خبری دال بر بازدید
استاندار استان آغری و نماینده رییس جمهوری ترکیه
ار پروژه در حال اجرای «دیوار اردوغان» یاد آور شده
است که بیشتر ساکنان استان آغری را ترکهای آذری و
کردها تشکیل میدهن و این دیوار بی تردید با انگیزههای
سیاسی احداث شده است.
بر اساس آنچه در رسانههای ترکیه منتشر شده ،این
دیوار که از بلوکهایی بتنی ساخته میشود ،سه متر
ارتفاع و دو متر عرض دارد و دولت ترکیه گفته قصد
او از ساخت این دیوار مرزی جلوگیری از ورود شبه
نظامیان کرد ،تبادل جنگ افزار و همچنین ممانعت از
تردد قاچاقچیان است.

رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه همزمان
با تبلیغات آقای ترامپ در خصوص دیوار کشی در مرز
آمریکا با مکزیک ،از قصد کشورش برای ساخت دیوار
در مرز با ایران خبر داده بود و جالب آنکه وزارت خارجه
ایران نیز این اقدام را تایید کرده بود.
ساخت این دیوار در حالی است که گروهی از
کوشندگان سیاسی ایرانیتبار که به نفع منافع جمهوری
اسالمی در آمریکا فعالیت میکنند ،به طرح رییس جمهور

آمریکا برای دیوار کشی در مرز مکزیک واکنشهای تند
نشان میداند ،ولی از ساخت دیوار مشابهی در مرز با
ترکیهاستقبالمیکنند.
شایان ذکر است مرز زمینی ایران با ترکیه در سالهای
اخیر محل فرار بسیاری از روزنامهنگاران و فعاالن سیاسی
بوده است که در ایران با خطرات امنیتی روبرو شدهاند.
عموم این افراد پس از ورود از طریق مرزهای زمینی به
ترکیه به سازمان ملل درخواست پناهندگی میدادند.

مقام های استرالیا از مرگ یک پناهجوی ایرانی ساکن
جزیره مانوس در پاپوآ گینه نو خبر می دهند .به گفته
پلیس پاپوآ گینه نو شواهد نشان می دهد «حامد شمشیری
پور» ،پناهجوی  ۲۸ساله ایرانی خودکشی کرد.
کمیسیونر پلیس پاپوآ گینه نو به خبرنگاران گفته جسد
به دار آویخته شده حامد شمشیری پور در نزدیکی
مدرسه ای در لورنگائو در جزیره مانوس توسط دانش
آموزان یافت شده است .با این حال ،برخی افراد دیگر که
در بازداشتگاه پناهجویان مانوس ساکن هستند ،ضمن رد
موضوع خودکشی او ،می گویند کشته شده است.
استرالیا از دو سال پیش برای مقابله با مهاجرت غیر
قانونی افرادی که با قایق به سمت این کشور می روند
را در پناهگاه هایی در جزیر مانوس متعلق به گینه نو در
اقیانوس آرام نگه می دارد و مسئولیت اداره این پناهگاهها
بر عهده استرالیا است.
درخواست نزدیک به  ۱۰۰پناهجو برای رسیدگی به
بهروز بوچانی ،یک پناهجوی ایرانی که از سال  ۲۰۱۳وضعیت شمشیری پور را بی پاسخ گذاشتند.
میالدی در جزیره مانوس اقامت دارد ،به خبرنگاران گفته بوچانی می گوید استرالیا مسئول مرگ حامد شمشیری
شمشیری پور از مدت ها پیش از بیماری روانی رنج پور است چون بیش از سه سال است او را در مانوس
می برد و در روزهای اخیر هم اقدام به خودکشی کرده زندانی کرده ،به زور به مرکز ترانزیت برده و هیچ اقدامی
بود .به گفته بوچانی ،مقام های مهاجرت استرالیا پیشتر برای مداوای او انجام نداده است .به گفته بوچانی صدها

تن از پناهجویان در مانوس دچار بیماری های فیزیکی و
ناراحتی روانی هستند و دولت استرالیا اهمیت نمی دهد.
بیش از دو هزار پناهجو در پاپوآ گینه نو و نارائو سکونت
دارند که سرنوشتشان به چالشی برای دولت استرالیا که از
پذیرش پناهجویانی که تالش می کنند از راه دریا خود را
به مرزهای آن کشور برسانند ،تبدیل شده است.

پلیس اسپانیا همراه با یوروپل و پلیس بریتانیا ،یک
شبکه بینالمللی قاچاق انسان را دستگیر کرده که
ایرانیها را از طریق شرکتهای هواپیمایی به بریتانیا
میرساند .مرکز این شبکه در ماالگا در جنوب
اسپانیاست؛ جایی که به عنوان کانال عبور قاچاقی
ی شده است.
ایرانیها استفاده م 
شبکه یاد شده بابت هر نفر  ۲۵هزار یورو میگرفته و
به آنها پاسپورت جعلی اسپانیایی ،سایر مدارک سفر و
محلی برای اقامت در پایان مسیر میداده است.
در مجموع  ۱۰۱نفر در این رابطه دستگیر شدهاند که
 ۴۱نفرشان ایرانی هستند .پلیس ملی اسپانیا  ۱۴نفر از
اعضای این باند را در ماالگا دستگیر کرد ۴۲ .اسپانیایی
نیز به این دلیل بازداشت شدند که مدارک شناسایی
خود را به این شبکه فروخته بودند .آنها پاسپورتهای
خود را به مبالغی بین  ۵۰۰تا  ۳۰۰۰دیورو معامله کرده
بودند ۴۴ .ایرانی هم در فرودگاههای مختلف اروپا
ردیابی شدهاند که این مدارک جعلی را همراه داشتند.
رهبر این شبکه را پلیس متروپولیتن بریتانیا پس از آن
در فرودگاه هیثرو به دام انداخت که حکم بازداشت
آنها در سراسر اروپا از سوی مقامهای پلیس اسپانیا
صادر شد.
یکی از مظنونان قصد داشت برای فرار از محاکمه،

و  ۱۰اسپانیایی ضبط کرده است ،از جمله کامپیوترها،
دستگاههای چاپ ،بیش از  ۴۰۰کارت شناسایی سفید،
سالحهای مختلف ۱۳۰۰ ،یورو پول نقد و یک وسیله
نقلیه مدل باال.
شناسایی این شبکه از یک سال پیش و زمانی شروع
شد که هفت ایرانی سعی کردند با پاسپورتهای جعلی
و معتبر از هامبورگ بریتانیا پرواز کنند .بیشتر گذرنامهها
نیز اسپاینایی بودند .پلیس در تحقیقات خود متوجه
شد که بلیط هواپیمای این افراد توسط یک آژانس
مسافرتی در ماالگا خریداری شده است .در ادامه این
تحقیقات ،پلیس به شبکهای دست پیدا کرد که در این
شهر مشغول قاچاق انسان بود.

کشف جسد حلق آویز شده یک پناهجوی ایرانی در مانوس

کشف شبکه قاچاق پناهجویان ایرانی تبار در اروپا

پروازی به برزیل بگیرد که موفق به این کار نشد .مرکز
تحقیقات درباره این شبکه در الهه قرار داشته؛ جایی که
یوروپل نشستهای سازماندهی و تحلیل اطالعات را
ترتیب میداد .در روز انجام عملیات یکی از کارشناسان
قاچاق انسان در نهاد یوروپل برای حمایت از این
عملیات به ماالگا فرستاده شد .این کار باعث شد که
رد و بدل اطالعات به موقع صورت گیرد و از اقدام
متقابل شبکه قاچاق در برابر دادههای اطالعاتی یوروپل
جلوگیری شود.
در دورهای که تحقیقات در اسپانیا جریان داشت ،هفت
ایرانی شناسایی شده بودند که یکی از آنها کودکی
پنج ساله بود .پلیس مدارک مختلفی را از  ۳۰ایرانی

بحران در شبه جزیره کره ،آیا جنگی در راه است؟

ساعتی بعد از تهدید کرهشمالی مبنی بر آمادهسازی طرح احتمالی حمله به اطراف
گوام ،جزیره تحت حمایت آمریکا ،کره جنوبی خبر داد ایاالت متحده آمریکا بمب
افکنهای راهبردی ارتش را به این کشور اعزام کرده است.
خبرگزاری رسمی کره شمالی ،اعالم کرده است نیروهای این کشور در حال
برنامهریزی نقشه عملیاتی برای استفاده از موشک هواسانگ ۱۲-جهت حمله به
مناطق اطراف گوام هستند .این بلندبرد ترین موشک کره شمالی است که خردادماه
مورد آزمایش قرار گرفت .کره شمالی خبر از این نقشه حملیاتی را بعد از «هشدار»
پرزیدنت ترامپ اعالم کرد.
برخی رسانهها از قول گزارش ساالنه وزارت دفاع ژاپن و روزنامه آمریکایی
واشنگتن پست گزارش دادند که پیونگ یانگ احتماال موفق به طراحی و ساخت
یک کالهک هستهای کوچک شده است که قابلیت نصب بر روی موشکهای فعلی
آن کشور را دارد.
در پی این گزارش ،دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به پیونگ یانگ هشدار
داد اگر آمریکا را تهدید کند ،با «آتش و خشم» روبرو خواهد شد.
پرزیدنت ترامپ که در تعطیالت به سر می برد ،ساعاتی بعد در واکنش به خبرنگاران
حاضر در مجموعه گلف خود در نیوجرسی گفت« ،بهتر آن است که کره شمالی
ایاالت متحده را تهدید نکند .آنها با آتش و خشمی روبرو خواهد شد ،آنچنان که
جهان هرگز شاهد آن نبوده است».
به دنبال آزمایش موشکی بالیستیک در کره شمالی ،شورای امنیت سازمان ملل متحد
روز شنبه قطعنامه تحریمهای جدیدی را علیه برنامه موشکی و هستهای پیونگ
یانگ ،به اتفاق آرا و بدون رای منفی روسیه و چین ،تصویب کرد که با واکنش کره
شمالی روبرو شد.
پیونگ یانگ روز دوشنبه در بیانیهای که خبرگزاری دولتی آن کشور منتشر کرد،
قطعنامه سازمان ملل را «تجاوز خشونتبار به حاکمیت» خود خواند که به گفته آن

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه چاپی خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
www.iranshahrnewsagency.com

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
سردبیر :دکتر مهدی آقازمانی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)

کشور واشنگتن با هدف انزوای آن کشور پشت آن بوده و اعالم کرد برنامه تسلیحاتی
هستهای خود را توسعه میدهد.
در حالی کره شمالی می گوید نقشه حمله به گوام را دارد که این جزیره در اقیانوس
آرام در نزدیکی فیلیپین ،توسط دولت آمریکا اداره میشود.
پایگاه هوایی اندرسون که محل استقرار بمبافکنهای راهبردی ایاالت متحده
است ،در جزیره گوام قرار دارد .در پایگاه آمریکا در گوام هواپیماهای راهبردی
ارتش آمریکا از جمله بی ،۱-بی ۲-و بی ۵۲-قرار دارند .پیشتر آمریکا از گوام
بمبافکنهای بی ۱-را برای انجام رزمایش به شبه جزیره کره فرستاده بود.
تشنج در شبه جزیره کره در حالی اوج میگیرد که روابط استراتژیک و پنهانی کره
شمالی با رژیم تهران و صدور تکنولوژی موشکی از کره به ایران مدتهاست در
سطح مقامات امنیتی جهان مطرح است.
شایان ذکر است تحریم مشترک کره شمالی ،روسیه و سپاه پاسداران در ایران
نقطه آغازین این بحران بود .برخی تحلیلگران معتقدند پرزیدنت ترامپ برای کنترل
مشکالت خود در داخل کاخ سفید ،ناگزیر از ورود به یک جنگ است.
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سازه جدید جایگزین فروشگاه آمیبا میشود

گزارشها حاکی است یک برج مسکونی  28طبقه متداول شهری به زودی
جایگزین ساختمان نوستالژیک و پرخاطره موسیقی آمیبا در بلوار سان ست
خواهد شد.
ریاست این فروشگاه موسیقی نمادین اخیرا در حساب توئیتر خود به کارکنان
فروشگاه و عالقمندان به نگرانیها پاسخ داد.
وی گفته است که ساختمان جدید  232واحد مسکونی را شامل میشود که 10
طبقه آن به افراد بسیار کم درآمد تعلق خواهد گرفت.
مالک موسیقی آمبیا گفته است که خود از سهامداران اصلی این ساختمان خواهد
بود و دلیل آن را اقدام در جهت رفاه حال شهروندان بی بضاعت اعالم کرد که به
گفته او از ارائه سرویسهای دنیای موسیقی ضروریتر است.
گفتنی است در صورت تصویب نهایی توسط شورای شهر لسآنجلس ،ساخت

و ساز این بنای مسکونی جدید از اواسط سال  2019آغاز خواهد شد.

تجمعمعترضیندرکمیساریایپلیس
جلسه روز اخیر کمیسیون پلیس لسآنجلس به واسطه تجمع گروهی از معترضان
متوقف گردید.
اعضای کمیسیون مجبور شدند به دلیل حضور معترضان از مکان خارج شوند و
یکی از اعضا از شدت عصبانیت نوت بوک خود را در کمیسری به سمت دیگر
حضار که ایستاده بودند پرتاب کرد و آنها نیز شروع به شعار دادن کردند.
این اقدام با واکنش خشمگینانه بسیاری حتی در فضای مجازی مواجه گردید.
گفتنی است برنامه كادت پلیس لسآنجلس با مشكالت عدیدهای مواجه شده است،
از جمله رسوایی كه رفتارهای خشونت بار مامور پلیس با نوجوانان ایجاد کرده بود.
این در حالی است که چارلی بک رئیس پلیس لسآنجلس میگوید دلیل اصلی
اعتراض روز سه شنبه ،ارائه و بحث در مورد یک پیشنهاد برای برنامه خلبانهای
پلیس با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین بود که معترضان به اختصاص
بودجهای خاص به آن اعتراض کردهاند.

معترضان میگویند پلیس نباید از هواپیماهای بدون سرنشین به عنوان یک ابزار
تاکتیکی استفاده کند و در این رابطه بودجه ایالتی را به گفته انان اتالف کند.

کشف ابتال به بیماری سل در لسآنجلس

دانشآموزی دبیرستانی در لسآنجلس تحت درمان بیماری سل فعال قرار گرفت.
بنا بر اعالم این خبر و مقامات بهداشتی منطقه ،این دانش آموز که نام او فاش
نشده یکی از دانش آموزان دبیرستان توکیئوتز است .مقامات این دبیرستان طی
اطالعیهای این موضوع را به سایر دانش آموزان و خانوادههای آنان اطالع رسانی
کرده و مراتب هشدار را به عمل آوردهاند.
بر این اساس اداره بهداشت و درمان برنامهای برای کنترل و معاینه دانش آموزان،
معلمان و کارکنان ترتیب داده تا مشخص شود پرسنل ،دانشآموز و یا هرگونه
افرادی که در محیط مدرسه با او در ارتباط بودهاند به این بیماری آلوده شدهاند
یا خیر.
گفتنی است رشد و شیوع بیماری سل در سالهای اخیر بسیار کاهش پیدا کرده آسانی به دیگران سرایت میکند .از همین روی یکی از اصلیترین شرایط استخدام
است .اما یکی از نگرانیهای اداره بهداشت و درمان ایاالت متحده احتمال آلودگی و یا اجازه حضور در مکانهای عمومی با جمعیت بیش از  20نفر احراز سالمتی
اشخاص به این بیماری و راهیابی آنها به مکانهای عمومی است .چرا که سل به و پاکی از ابتال به این بیماری است.

اختالس در سازمان توزیع غذای مدارس لسآنجلس

دیوید بینکل مدیر پیشین توزیع مواد غذایی درمدارس لسآنجلس که  52ساله
است و توانسته غذایی سالمتر را به محیط آموزشی برساند به اتهام اختالس،
مدیریت نادرست مالی و تقلب و جابهجایی پول از سوی دادستانی محاکمه
خواهد شد.
درحکم دادستان آمده است که او  65هزار دالر از پول تغذیه دانش آموزان و
محصالن مدارس را روانه کلوپ خوراک خود کرده است و بخشی از پول را نیز به
حساب بانکی خود فرستاده است .در سال  2013حسابرسی بر روی حسابهای
بخش تغذیه اداره آموزش و پرورش لسآنجلس موجب شد که او در سال 2015
از کار خود برکنار شود.
حقوق ساالنه وی در سال  2015بالغ بر  152هزار دالر بوده و با در دست داشتن
 354میلیون دالر بودجه 716 ،هزار دال راز بودجه تغذیه را به  65000دانش آموز در  1200مدرسه مختلف رسانده است.

شهر «نپتون» به خانه ماریجوآنا در کالیفرنیا مبدل میشود

برای پیدا کردن
صاحبان مشاغل

و نیاز به داشتن اطالعات از
مهمترین اتفاقات روز

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
با مرکز اطالعات ایرانیان تماس
بگیرید:

818 9 08 08 08

یک شرکت آمریکایی تولید کننده «ماری جوانا» و فرآوردههای مرتبط ،با خرید
یک شهر کوچک در ایالت کالیفرنیا ،قصد دارد این مکان را به مرکز بزرگی برای
تولید این محصول گیاهی تبدیل کند ،شهری تفریحی که پذیرای گردشگران از
گوشه و کنار جهان است.
«آمریکن گرین» با انتشار بیانیهای رسمی اعالم کرد ،شهر «نپتون» در مجاورت
صحرای «موهاوی» در ایالت کالیفرنیا را خریده است.
نپتون از شهرهای قدیمی کالیفرنیا است که در دوران کشف طال در این ایالت در
قرن نوزدهم شهرت بسیاری داشت ولی به تدریج از رونق افتاد و بر اساس آخرین
سرشماری رسمی فقط  ۲۰نفر جمعیت دارد.
گفته میشود آمریکن گرین شهر و تمامی مناطق اطراف را که در حدود ۱۲۰
هکتار است به مبلغ پنج میلیون دالر خریداری کرده است.
این شرکت قصد دارد در این شهر مزارع بزرگ کشت ماریجوانا ،کارخانههای
تولید و فروشگاههای عرضه این محصول گیاهی احداث کند.
در همین حال برنامههای مفصلی نیز برای ساخت هتل ،مهمانسرا ،رستوران و
مراکز تفریحی و سرگرمی وجود دارد.
گفته میشود تورهای روزانهای برای دیدار از مزارع ماری جوانا در نظر گرفته
شده و مراجعین از نزدیک شاهد مراحل مختلف تهیه و تولید محصوالت این
شرکت خواهند بود.
جاذبه های گردشگری کالیفرنیا برخوردار است.
فاز نخست این پروژه با هزینهای بالغ بر دو و نیم میلیون دالر در  ۱۸ماه به بهره با آزاد شدن استفاده از ماری جوانا در ایالت های کالیفرنیا و الس وگاس ،شاهد
برداری میرسد.
فعالیت شرکتهای مختلفی در این عرصه هستیم که با کسب مجوزهای قانونی،
نپتون از موقعیت محلی مناسبی برخوردار است و در مجاورت شاهراه اصلی محصوالت خود را به مشتریان عرضه میکنند.
کالیفرنیا -نوادا قرار دارد ،با فاصلهای در حدود سه ساعت از لسآنجلس و یک این در حالی است که بر اساس قوانین فدرال آمریکا ،مصرف ماری جوانا
ساعت از الس وگاس ،به همین دلیل از پتانسیل زیادی برای تبدیل به یکی از همچنان قدغن است.

یک کره ای تبار دموکرات کاندیدای منطقه 45
دیو مین یکی از اساتید دانشگاه یو سی آی و از کاندیداهای دموکرات برای
رقابتها ی کنگره برای سال  2018از منطقه  45کالیفرنیا ،در نخستین آگهی
ویدئویی خود برای حمله کردن به میمی والترز ،نماینده جمهوریخواه کنگره از
رفتار و تصمیمهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد مهاجران بهره
گرفته و در کنار آن نشان داد که چگونه میمی والترز از دونالد ترامپ به عنوان
فردی باالتر از انتظار یاد کرده و از سیاستهای او در مورد مهاجران دفاع میکند.
دیو مین که کرهای تبار است و به سبب شمار باالی کرهای تبارها شانس خود را
برای نماندگی کنگره زیاد میبیند در ویدئوی خود میگوید این همان آمریکایی
نیست که پدر و مادر من به آن مهاجرت کردند.
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شکایت به خاطر انتشار اینترنتی تصویر جراحی سینه

زنی که تصاویر جراحی پالستیک سینههایش بر روی فضای مجازی منتشر شده
بود ،توانست  18000دالر به عنوان خسارت دریافت کند.
این تصاویر با اجازه این زن در مارچ  2013توسط جراح وی گرفته شد لیکن
قرار نبود که آن را در فضای مجازی منتشر کند و به اشتباه چنین شده بود.
این زن در شکایت خود تقاضای  300هزار دالر نموده بود اما دادگاه عالی شهر
فرزنو اما با رای هیئت منصفه  18هزار دالر را به عنوان خسارت عمل پزشک
خاطی برای او مقرر کرد و پزشک نیز آن را پرداخت کرده است.
با اینکه این پرونده با پرداخت مالی پزشک خاطی بسته شده اما صحبتهایی
درباره احتمال شکایت دیگر بیماران این پزشک مطرح شده است.

لسآنجلس ردیف اول دریافت بودجه مبتالیان به ایدز

پس از بازنگری شیوه عملکرد طرح خانه سازی برای مبتالیان به بیماری ایدز،
میزان بودجه بیشتری روانه شهرهایی خواهد شد که بیشتر با مشکل گسترش و
شیوع این بیماری در جدال هستند.
بر این اساس کالن شهرلسآنجلس بشترین سهم را از این بودجه خواهد داشت.
پس ازلسآنجلس شهر سن دیه گو به عنوان دومین شهر بزرگ کالفرنیا نیز از این
بودجه بهره میجوید.
دولت فدرال با طرح اچ او پی دبلیو ای 320 ،میلیون دالر در سال  2017به امر
مسکن برای نزدیک به  2000نفر از مبتالیان به اچ آی وی مثبت اختصاص داده
است که در  25شهر بزرگ آمریکا هستند .با این طرح به سبب زندگی ویژه در
این خانهها امکان انتشار و گسترش بیماری ایدز کم شده است.
در مجموع  11شهر کالیفرنیا 40 ،میلیون دالر دریافت خواهد کرد تا به کمک این

قشر از بیماران این ایالت بشتابد.

 514هزار دانشآموز از هفته آینده در لسآنجلس به مدرسه میروند

میشل کینگ رئیس اداره آموزش و پرورش لسآنجلس که قرارداد او تا سال 2020
تمدید شده است در سخنرانی ساالنه خود که در دبیرستان گارفیلد درلسآنجلس
شرقی انجام داده و به طور سنتی با حضور  1500نفر از مدیران مدارس انجام شده،
با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید  2017در  15آگوست و برنامه های پیش
رو برای ارتقای سطح آموزشی گفت ما در سال  2016از  72درصد به  77درصد
نرخ فارغ التحصیلی دست یافتهایم و در سال جاری هم تالش میکنیم که آن را
افزایش دهیم .او گفت در سال  2017میالدی  26هزار دانش آموز یعنی  85درصد
را به دریافت دیپلم رساندهایم و باید به سوی  100درصد گام برداریم .لسآنجلس
 514هزار دانش آموز دارد و هدف ما همه  100درصد آنهاست.

تالش برای حفظ کمکهای دولت فدرال به کالیفرنیا

ک دانل ،رئیس اداره شریف دپارتمان کانتی لسآنجلس ،در سفر به
جیم م 
واشنگتن در دیدار با جف سشن ،دادستان کل آمریکا و جان کلی ،وزیر پیشین
امنیت داخلی آمریکا و رییس دفتر کنونی رئیس جمهور ،تالش کرد تا آنها
بپذیرند که کانتی لسآنجلس را از بودجه دولت فدرال برای مبارزه با جرائم و
خشونت محروم نکنند ،زیرا در صورت قطع  ۱۳۲میلیون دالر بودجه فدرل ،کانتی
لسآنجلس دچار مشکل اساسی درزمینه مبارزه با گنگها ،فروشندگان مواد مخدر
و دیگر جرائم و جنایتها خواهد شد.
روز پنج شنبه گذشته جف سشن ،دادستان کل آمریکا ،در نامهای به پنج شهر که
خود را شهرهای پناهگاه برای مهاجران اعالم کرده بودند ،آنان را تهدید به قطع
بودجه نمود که سنبرناردینو ،یکی از شهرهای کالیفرنیا ،در آن میان بود.
در بودجه  ۱۳۲میلیون دالری فدرال ۱۰۵ ،میلیون دالر از سوی وزارت امنیت
داخلی تأمین میشود و برای گسترش سیستم ردیابی و خبررسانی بین اتومبیلهای

شریف دپارتمان مصرف میشود.

رقابت بر سر صندلی اد رویس

لیندا سانچز نماینده دموکرات کنگره ازشهر لیک وود با حضوردریکی ازدیدارهای
محلی لیبرالها علیه اد رویس نماینده جمهوریخواه کنگره ازشهرفولرتن شرکت
کرد و با نزدیک به  200نفر سخن گفت .
حوزه انتخاباتی ادرویس در فولرتن یکی ازشهرهایی است که ازسوی شماری
ازدموکراتها برای شکست دادن ادرویس و جایگزینی او در سال  2018برنامه
ریزی شده است .
در این دیدار شارون سیلوا عضو خانه نمایندگان ایالت کالیفرنیا ازفولرتن
نیزشرکت داشت که عالقمند است درسال آینده جایگزین اد رویس شود .افزودن
برشارون سیلوا  5نامزد دموکرات و مستقل نیز حضورداشتند که هریک عالقه مند
هستند جایگزین اد رویس شود.
لیبرال روی صندلی حاضران نشست و انتقاد خود را از سیاست های اد رویس
ازکنشگران
یکی
عنوان
به
بلکه
سخنران
عنوان
به
لیندا سانچز دراین جلسه نه
مطرح کرد.

کمیسیون کار کالیفرنیا با ماموران ادره فدرال مهاجرت همکاری نمیکند

کمسیون کار ایالت کالیفرنیا که اهرم اجرایی مقررات کار در کالیفرنیاست ،اعالم
کرد که به شعبهها اعالم شده است از حضور ماموران اداره مهاجرت و گمرک
آمریکا که در این ادارهها در جستجوی کارگران غیرقانونی هستند که از کارفرمای
خود شکایت نمودهاند ،پیشگیری نمایند.
گرچه سخنگوی اداره ی مهاجرت و گمرک آمریکا این سخن خانم جولی سو
نماینده کمسیون کار را رد کرد ،لیکن کمسیون اشاره دارد که پس ار نوامبر تاکنون
چندین با ر در شعبههای ساتنا آنا و ون نایز این حضور مشاهده شده است.
جولی سو گفت ما در سال 35000پرونده شکایت دریافت میکنیم که باید به
موضوع تخلف ازمقررات و قانون کار وپرداخت دستمزد در آنها بپردازیم وبه
موضوع مهاجرت افراد ازنظر قانونی بودن یا نبودن کاری نداریم .
یک بررسی پژوهشی نشان میدهد که شماری از کارفرمایان به ویژه در زمینه
تولید لباس به کارگران خود ساعتی  4دالر به جای  8دالر پرداختهاند و همین
گزارش نشان میدهد که تنها  10درصد کارگران غیرقانونی بودهاند.

شهردار سابق لسآنجلس و رابطه خوب با هالیوود

آنتونیو ویاراگوسا شهردار پیشین لسآنجلس که رابطه خوبی را در دوران کار
خود در لسآنجلس با صنعت سینما و هالیوود ایجاد کرده و حتی در زمینه
مالیات و بخشودگی آن کوشش نموده تا این صنعت را با بخشودگیهای مالیاتی
در لسآنجلس نگه دارد تا ایجار کار بیشتر بنماید ،با حضور در برنامه فرش
قرمز گشایش فیلم  Glitziتالش کرد تا برای کارزار انتخاباتی  2018خود برای
فرمانداری کالیفرنیا ،حمایت بیشتری در زمینه مالی جذب نماید.
از سوی دیگر گوین نیوسام معاون فرماندار کالیفرنیا نیز به سبب باورهای
لیبرال خود ،توانسته است کسانی را که در زمینه هنری ،موسیقی و سینما هستند
بیشتر جذب حمایت از خود بنماید .پس از پایان ماه جوالی آمارها نشان از
موفقیت گوین نیوسام نسبت به رقبای خود دارد .از صنعت سینما و هنر و
موسیقی،گوین نیوسام تاکنون توانسته است  1/7میلیون دالر گردآوری نماید.
درحالی که آنتونیو ویاراگوسا تنها توانسته است  887000دالر گردآوری نماید
که نیمی از میزان گردآوری شده از سوی گوین نیوسام است.

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
11تا  17آگوست( 20تا  26مرداد)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
بیماری جمعه شب ،درگذشت .آقای جاوید در  1351خورشیدی ( 1972میالدی)
جمعه  20مرداد  11آگوست
سال  ۱۳۲۲در همدان به دنیا آمد و در سال  ۱۳۳۹زادروز لونا شاد  -گوینده پیشین تلویزیون
 1297خورشیدی ( 1918میالدی)
امضای موافقتنامه بین میرزاكوچكخان و وارد دانشکده معماری و هنرهای زیبای دانشگاه صدای آمریکا و بازیگر سینما
آزادی انگلیسها در عبور از گیالن تهران شد.
ِ
انگلیسها و
برای رسیدن به قفقاز

دوشنبه  23مرداد  14آگوست

 1300خورشیدی ( 1921میالدی)
شنبه  21مرداد  12آگوست
كمیته انقالب ایران با امضای میرزاكوچكخان
 1313خورشیدی ( 1934میالدی)
جنگلی وحیدرعمواوغلی ،اعالمیه تشكیل
نام شهر «ترشیز» به «كاشمر» تبدیل شد
حكومت جمهوری شوروی را در رشت منتشر
 1367خورشیدی ( 1988میالدی)
كرد
زادروز الناز حبیبی ،بازیگر
 1358خورشیدی ( 1979میالدی)
 1308خورشیدی ( 1929میالدی)
دولت ایران ،دولت نجد و حجاز (عربستان زادروز رضا صادقی  -خواننده موسیقی پاپ
یکشنبه  22مرداد  13آگوست
 1373خورشیدی ( 1994میالدی)
سعودی) را به رسمیت شناخت
 1289خورشیدی ( 1910میالدی)
درگذشت احمد فردید (احمد مهینی یزدی)
خبر نخستین «كنگرهی آموزشی مدارس دخترانه  1323خورشیدی ( 1944میالدی)
زادروز علی حاتمی ،کارگردان و فیلمنامه نویس  -فیلسوف معاصر که مورخین معتقدند که لفظ
ایران» درروزنام ه تایمز چاپ شد
«غرب زدگی» را او نخستین بار به کار برد1383
ایرانی
 1301خورشیدی ( 1922میالدی)
خورشیدی ( 2004میالدی)
بانك «استقراضی» روس ،به وزارت دارایی
قتل عاطفه رجبی سهاله (زاده ۱۳۶۶مشهد-
ایران تحویل داده شد و نام «بانك ایران» بر آن
اعدام شده در  ۲۵مرداد ۱۳۸۳نکا) دختر دانش
نهاده شد
آموز  ۱۶سالهای بود که توسط دادگاه به اتهام
 1313خورشیدی ( 1934میالدی)
جریجه دار کردن عفت عمومی توسط قاضی
زادروز ساسان سپنتا ،موسیقی شناس و مؤلف
حاج رضایی (رییس دادگستری نکا) به اعدام
 1347خورشیدی ( 1968میالدی)
محکوم شد .حکم اعدام او توسط دیوان عالی
زادروز سیامك گلشیری ،نویسنده و مترجم
کشور در یک هفته تایید شد .قاضی حاج رضایی
آثار سیامک گلشیری در شرکت کتاب موجود
طناب دار را شخص ًا به گردن وی انداخت و او را
 1325خورشیدی ( 1946میالدی)
است
در میدان شهر نکا بدار آویخت.
زادروز بابك بیات ،آهنگساز
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
 1376خورشیدی ( 1997میالدی)
پنجشنبه  26مرداد  17آگوست
درگذشت ناصر فرهنگفر ،نوازنده تنبک
1319خورشیدی ( 1940میالدی)
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
درگذشت مهرداد فخیمی ،فیلمبردار صاحب نام كمالالملك نقاش معاصر در سن  93سالگی در
سینمای ایران بر اثر بیماری .وی اولین کار خود نیشابور درگذشت
را با فیلم «غریبه و مه» از بهرام بیضایی شروع
کرد .وی تحصیالت خودرا در رشته فیلمبرداری
در آلمان به اتمام رسانیده بود .از فیلمهایی که
درگذشت تقی حاجآخوندی مشهور به نوذر او فیلمبرداری آن را برعهده داشته میتوان به
پرنگ ،غزلسرا و شاعر بلندپایه معاصردر سن «مسافران»« ،کمالالملک»«،هزاردستان»« ،ناخدا
خورشید» و ...را نام برد.
 69سالگی در تهران.

وی در  20اسفند  1316در تهران متولد شد و
دو كتاب «فرصت درویشان» ( )1365و«آن سوی
باد» ( )1382از آثار معروف و ماندگار اوست و
منظومه «ساقی نامه» وی مشهوراست.
طبق وصیت او ،پیكرش در قطعه هنرمندان
گورستان بهشت زهرا در كنار علی تجویدی به
خاك سپرده شد.
نوذر پرنگ در سال  1385به مدت  6ماه با
شركت كتاب در لوس آنجلس همكاری داشت.
کتاب شعر با عنوان «آن سوی باد  -نوذر
پرنگ» در شرکت کتاب موجود است
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)

سه شنبه  24مرداد  15آگوست

1337خورشیدی ( میالدی )1958
زادروز حمید متبسم ،آهنگساز و نوازندهی تار
و سهتار
1386خورشیدی ( میالدی )2007
درگذشت الهه (بهار غالمحسین) ،بر اثر سرطان
در سن  73سالگی در بیمارستان پارسیان در
تهران .او کار خود را با خواندن تصنیفهایي
از شیدا ،عارف ،درویشخان و علیتقی وزیری
آغاز نمود.
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت رضا سپهداری ،نگارگر و فعال هنری
فرهنگی در کالیفرنیای امریکا.

چهارشنبه  25مرداد  16آگوست

 1328خورشیدی ( 1949میالدی)
محمود نامجو ،ركورد وزنهبرداری جهان را
شكست و «آقای دنیا» لقب گرفت
 1332خورشیدی ( 1953میالدی)
درگذشت ضیاالدین جاوید معمار و تصویرگر در اثر تظاهرات ضد حكومت شاه ،محمد رضا
ایرانی در  ۷۳سالگی در تهران .او پس از دورهای شاه پهلوی همراه با خانواده ایران را ترك كرد.

 1337خورشیدی (1958میالدی)
زادروز حسامالدین سراج ،هنرمند آواز وآهنگساز
1340خورشیدی ( 1961میالدی)
زادروز علیرضا پنجهای ،شاعر
 1355خورشیدی (1976میالدی)
سازمان تربیت بدنی منحل شد
 1381خورشیدی (2002میالدی)
درگذشت جواد حدیدی ،نویسنده و پژوهشگر
و عضو دائمی فرهنگستان ایران
 1386خورشیدی (2007میالدی)
درگذشت احمد شهیدی ،آخرین بازمانده نسل
اول روزنامهنگاران مدرن ایران.
 1389خورشیدی (2010میالدی)
درگذشت مسعود برزين در تهران .وی از
روزنامهنگاران دوران پهلوی دوم بود .وی در
دولت شاپور بختيار ،مدتی رياست راديو و
تلويزيون ملی را به عهده داشت و قبل از آن
مسئوول روابط عمومی دفتر فرح پهلوی بود .وی
همچنين از بنيانگذاران سنديکای نويسندگان و
خبرنگاران ايران محسوب ميشد.

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر :انتشار عکسهای بدون حجاب
«آزاده نامداری» مجری محجبه (چادری)
تلویزیون جمهوری اسالمی باعث جنجال و
واکنشهای گستردهای بین ایرانیان شد!
بعد از خوندن این خبر ،اولین سئوالی که
برای شهروند ایرانشهر پیش اومد ،این بود که
آیا خواجه حافظ شیرازی هم مشکالت االن
رو در زمان خودش داشته؟ شاید بپرسید چه
ربطی داره؟ خب حافظ میفرماید:
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند
چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند
مالحظه میفرمایید که کامال با حال و هوای
آدمهای ریاکار امروزی که متاسفانه دور و بر ما
کم هم نیستن مطابقت داره و نشون میده این
مشکل تاریخیه و از این جانماز آب بکشهای
شارالتان در اون زمان هم بودن البته حافظ گفته
خب اگه حجاب خوبه پس چرا توی کشورای خارجی
چون به خلوت میروند ،آن کار دیگر میکنند اما این رعایت نمیشه و اگه بده پس چرا تو ایران اجباریه؟
سرکار خانم همچین هم جای خلوتی نرفته بوده و توی سئوال سوم اینه که آزادههای نامداری و شوهرهای
یه پارک عمومی «آن کار دیگر» رو انجام داده و همین آقا(!)زادهشون که با چادر و ریش و پشم (البت گونهای
نشونه پیشرفت شارالتانیزم از حالت مخفی به حالت از نژاد جدید آقازادهها فاقد ریش و پشم هستن
آشکار در عصر مدرنه.
معموال) تبلیغ حجاب میکنن ،چرا تبلیغاتشون خارج
سئوال دومی که برای شهروند ایرانشهر مطرحه اینه که از ایران متوقف میشه؟

و اما سئوال چهارم ،خب حجاب یعنی پوشش
و پوشاندن چیزی؛ این عزیزان چه چیز اضافه یا
کمی دارن که از دیگر هموطنان پنهونش میکنن
ولی برای اجنبی نمایش دادنش عیبی نداره!؟
سئوال پنجمی که شهروند ایرانشهر رو به
خودش مشغول کرده اینه که آزی خانم و
همسر محترم در حال نوشیدن محتویات
بطریهایی در عکسها دیده میشن که یه کم
حروم به نظر میاد (مثال آبجو)؛ با فرض اینکه
مسکرات مالیمی هم باشه ،یعنی کال قوانین
شرع رو میشه خارج از ممالک اسالمی رعایت
نکرد و حتما اقامه نماز و روزه و اینا هم براشون
دیگه واجب نیست البته ما فرض رو بر این
گذاشتیم که ایشاال اون بطریهای سبز رنگ،
آبمیوه بودن.
کلی سئوال دیگه هم دارم و داریم اما بیشترشو
خودمون جواباشو میدونیم و میدونیم که سیاه بازی،
ریاکاری و مرگ فقط واسه همسایه خوبه ،جواب
همشه و صد البته که این آزادههای نامداری و آقازادهها
خیلی پرروتر از اینا هستن که خم به ابرو بیارن و بخوان
دست از تظاهر بردارن و همونی باشن که در اصل
هستن.
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بازخوانی اسناد تازه منتشر شده  CIAبه قلم محمد امینی -قسمت پنجم:

گزارش «قیام ملی ۲۸مرداد» از زبان سازمان دهندگانش

ادامه از شماره قبل:
رئیس سازمان سیا ،بهترین شادباشهای گرم و
شخصی خود را به پاس یک مأموریت برجسته و
به با موفقیت به انجام رسیده ،برای کرمیت روزولت
میفرستد .از شکیبایی ،توانایی بی مانند و دلیری
روزولت باید بیش از هرچیز ستایش کرد».
شمعی بر کیک قیام م ّلی هم باید نهاد :شاه پس از
پیروزی کودتا و برافتادن مصدق ،پیامی به مردم و ارتش
ایران داد .اینک برپایه گزارش سیا میدانیم که این پیام
را آیزنهاور برپایه نوشته روزولت که در قبل تر از آن
یاد کردم ،تأیید کرده و سپس شاه آن را به نام خود
بیرون داده است:
«وزارت امور خارجه ،تائیدیه آیزنهاور را برای پیامی
که اساس ًا همان است که کرمیت روزولت پیشنهاد
کرده بود ،در دست دارد و این پیام باید باید به شکلی
شخصی و گفتاری و پنهانی به شاه برسد».
اینک برای روشن ساختن چند و چون قیام ملی،
گزارش نشستی را که نوشتار را با آن آغاز کردم و
هشت تن از بلندپایگان سیا را در برمیگرفت و تاریخ
آن هشت روز پس از کودتای  ۲۸مرداد بود ،در زیر
بازگو میکنم:
«ویزنر :آقای روزولت گزارش دادند که در گفت و
گوهایش با با بلندپایه ترین مقامات بریتانیا ،آنها دالیل
وی را در گزارش ندادن کامل از بامداد یکشنبه [۱٦
اوت ،پس از نیمروز  ۲۵مرداد تهران] تا پس از نیمروز
چهارشنبه [ ۱٩اوت ،شامگاه  ۲۸مرداد تهران] ،دریافتند
و پذیرفتند .دالیل هم این بود که او با این گزینه روبرو
شد که یا باید به گزارش دهی دقیق و کامل بپردازد
و یا باید وارد کارشود -او نمیتوانست هر دوکار را
بکند – پس او این دومی را برگزید.
ژنرال کیبل در این جا افزود که ما البته با [تصمیم
روزولت] همراهی کامل داریم.
روزولت :من چنین میاندیشم که گزارشها تا شامگاه
شنبه به اندازه کافی گویا بودند و اگرچه برخی از
جزئیّات گزارش نشدند و میتوان به آنها افزود ،گمان
میکنم که شما تصویر روشنی از آن چه میگذشت
دردست دارید .گزارشهای یکشبه به این سو ،چهره
کمرنگی داشتند .ما همه نمودگارها را در درازای شنبه
شب گزارش دادیم که گواهی بود از به کژ راهه رفتن
برنامه [در شب  ۲۴مرداد] .جیپ رادیویی هرگز نرسید،
سیستم تلفنی از کار نیافتاده بود ،تانکها در رفت و آمد
بودند ولی ما راهی برای این که دریابیم هر تانک از
سوی چه کسی است دردست نداشتیم و آشکار بود
که چیزی به بیراهه رفته زیرا شلیک گلوله هم اندک
بود .ما تا [ ۵:۵۰بامداد یکشنبه] از پیامد رویدادها آگاه
نبودیم .در ساعت  ۴:۵۰دقیقه که جلوگیری از آمد و
رفت به پایان رسید ،ما کسی را برای سرکشی فرستادیم
و او گزارش داد که آری تانکهای زیادی پیرامون خانه
مصدق گردآمده بودند ،هرچند روشن نبود .نزدیک
ساعت  ٦بامداد [نامی که فاش نشده ،شاید اسداهلل
رشیدیان] که یک ستون استوار در این کارزار بود،
برافروخته و آتشین آمد و گفت که نصیری بازداشت
شده است.
در آن هنگام من ،ژنرال مک کلور را یافتم و از او
خواستم که به سرتیپ ریاحی زنگ بزند و چند و چون
کارها را جویا شود .من گزارش مک کلور را تا زمانی
دیرتر دریافت نکردم ولی گمان میکنم که در همان

هنگام بود که ریاحی به مک کلور گفته بود که گارد شاه
به سرپرستی نصیری انگیزه کودتا داشتند و سرکوب
شدند ،هرچند گواهیهایی از دخالت آمریکا نیز در
دست است .او اندکی دیرتر به مک کلور گفته بود که
ما کسانی را در سفارت پنهان کردهایم که یکی ازآنها
سرلشکر زاهدی است .من به مک کلور گفتم که چنین
نیست و پوالرد دست اندر کار توطئه ای نبوده و ما
هیچ کس را در سفارت پنهان نکردهایم».
مراد از «پوالرد دست اندرکار توطئه ای نبوده»،
کاپیتان یا ناخدا اریک پوالرد ،وابسته نیروی دریایی
ایاالت متحده در سفارت بود .این پوشش کاری او
بود و برنامهای که برای انجامش به ایران گسیل شد،
سرپرستی گروه «ضدّ شورش و کارهای ویژه» یا
 SACSAبود .دونالد ویلبر ،یکی از برنامه ریزان اصلی
پروژه آژاکس که در این نشست به گزارش روزولت
گوش فرامی دهد ،درگزارش ویژهاش پس از  ۲۸مرداد
چنین نوشت:
«پایگاه تهران در آوریل  ،۱٩۵۳روابط پنهانی با [فضل
اهلل] زاهدی را از راه ناخدا اریک پوالرد ...بار دیگر
برقرار کرد .در ماه ژوئن [خرداد/تیر] برای کارآمد بودن
پیوندهای پنهانی با زاهدی و به انگیزههای امنیّتی،
فرزند او ،اردشیر زاهدی ،برای پیغام بری برگزیده شد
و پس از  21ژوئیّه [سی تیر  ،]۱۳۳۲تماس با [فضل
اهلل] زاهدی بدون واسطه شد».
ارتشبد حسن توفانیان در یادماندههایش از همین
پوارد یاد کرده و مینویسد که پوالرد برای گرفتن
کمیسیون یا حقّ دلاّ لی هواپیماهای « »F14سراغ او
آمده بود و در پاسخ به این که شما کیستید و چرا باید
به شما پولی داد ،گفته بود که «من بودم که در سال
 ۱٩۵۳دالرها را به ایران بردم و شاه را روی تخت
سلطنت نگه داشتم و شاه به من مدیون است».
اینک به گزارش نشست بازگردیم:
«روزولت :ریاحی رئیس ستاد مصدق بود .مصدق
گفت که پیامی را در ساعت  ٧بامداد از رادیو پخش
کنند که به شرکت آمریکاییها اشارهای نمیکرد و
تنها اشارهای بود به این که گروهی از سربازان گارد

شاه میخواستند کودتا کنند و شکست خوردند.
هیچ اشارهای به فرمانی از سوی شاه یا کوشش برای
برکناری رسمی مصدق و یا گزینش زاهدی نبود .در
نخستین پیام رادیویی ،نامی از زاهدی برده نشد.
[چهار خط و نیم در این جا هنوز فاش نشده است]
زاهدیها ،پدر و پسر ،دلیری زیادی در درازای این
ماجرا از خود نشان دادند .از این رو برآن شدیم که
کوشش اصلی خود را متمرکز کنیم در نشان دادن به
ارتشیان و مردم که کوششی برای کودتا درمیان نبوده و
این مصدق است که گذار قانونی دولت را با کودتایی
ناکام کرده است .از این رو ،نخستین گام ما فراهم
ساختن یک گفت و گوی پنهانی با یک گزارشگر
[خارجی] بود .دونفر بیشتر نبودند ،یکی از نیویرک
تایمز و دیگری از اسوشیتدپرس که ما برای ساعت
 ۱۱برنامه ریختیم .ما میخواستیم ژنرال زاهدی در آن
جا باشد اما او امکان آمدن را نداشت و ما هم نداشتیم.
ما زمینه را فراهم کردیم .زاهدی جوان با نسخه اصلی
فرمان برگماری زاهدی به نخست وزیری و شماری
نسخههای عکس برداری شده در آن جا بود که آنها
را به گزارشگران داد .همچنین پیامی از پدرش به
همراه داشت که بیرون آمد و از جمله ما نسخهای را
هندرسن به
در هواپیمایی که برای بازگرداندن سفیر
ُ
بیروت میرفت فرستادیم.
ما ازآن هنگام فرمان را تصاحب کردیم و پس از
عکس برداری ،آن را در گاو صندوق سفارت نهادیم.
[فرمان] دو بار عکس برداری شده بود ،یکی از سوی
ایرانیها و دیگری در سفارت .نسخه ایرانیها در
حقیقت بهتر از نسخه ما بود اما نسخه ما بود که بیشتر
پخش شد و در روزنامهها به چاپ رسید».
نیک بنگرید که در همه جا سخن از «فرمان» است
و نه «فرمانها» ،آن هم فرمان نخست وزیری زاهدی.
اردشیر زادهدی در یادماندهاش مینویسد که نصیری
در روز آدینه  ۲۳مرداد با هر دو فرمان از کالردشت به
دیدار او آمده و او این هر دو فرمان را به پدرش داده.
«چون روز تعطیل بود قرار شد فردا که شنبه بود و
هیئت دولت جلسه داشت ،در پایان جلسه ،وقتی هنوز
وزرا نرفته بودن ،نصیری فرمان عزل آقای مصدق را هم
ببرد و به ایشان ابالغ کند».
اردشیر زاهدی میافزاید که چون از سرنوشت
نصیری و یا رفتار مصدق بیمناک بوده ،در همان عکاس
خانه «ساکو» که دارندهاش از «معتمدین» بوده ،از هر
دو فرمان چندین نسخه برداشتهاند .با این همه ،اردشیر
زاهدی در دیدار با خبرنگاران ،نسخهای از فرمان عزل
مصدق را در دست نداشته و کرمیت روزولت هم از
نهادن یک فرمان در گاوصندوق سفارت یاد میکند و
در روزنامههای آن زمان نیز تنها پیکرهای که به چاپ
رسیده ،از فرمان نخست وزیری زاهدی است .تا به
امروز نیز در هیچ کجای جهان ،جز آن عکس ناروشنی
که یک خبرنگار ایتالیایی هنگام ویرانی خانه مصدق و
گشودن صندوق یادداشتها و اسناد نخست وزیری،
از نصیری گرفته و گویا فرمان برکناری مصدق را در
دست دارد ،نسخه دیگری یافت نشده و به چاپ
نرسیدهاست .مصدق در دادگاه نظامی گفته بود که
فرمان را مشکوک بر شمرده و چگونگی ابالغ آن را
در ساعت  1بامداد ،مشکوک تر .دادستان هم نسخهای
ازآن فرمان را رونمایی نکرده است.
ادامه در شماره آینده

حکایت سراب و حوصله به قلم یوسف مصدقی  -قسمت ششم و آخر:

حسین فردوست؛ سی سال پس از مرگ

ادامه از شماره گذشته:
نکته آخری که روایت رسمی جمهوری اسالمی
درباره فردوست را به چالش میکشد ،شکل مصاحبهها
و بازجوییهای به جا مانده از او پس از دستگیری است.
در تنها مصاحبهای که به صورت میزگرد از او پخش
شد فارغ از محتوای مضحک و حتی گاهی فکاهی آن،
ِ
بخش «قیر و کارزین» در استان
از جمله مثال درباره نام
فارس (منطقهی قشقایی) که فردوست چند بار در تلفظ
آن عامدا یا سهوا اشتباه میکند یا بیانی ه کوتاهی درباب
خیانتهای شاه و درباریان که در آخر مصاحبه از روی
کاغذ میخواند که لحنی رندانه و مضحک دارد .دو
مجری شناختهشده «صدا و سیمای جمهوری اسالمی»،
بسیار رسمی و محترمانه او را با عنوان «ارتشبد بازنشسته
(یا ارتشبد سابق)ـ و نه مخلوعـ حسین فردوست»
معرفی میکنند که نشان از جایگاه متمایز او دارد .در
باقی مصاحبهها که چند ماه بعد و پس از اعالم مرگ
او پخش شد هر چند مجری حضور ندارد و فردوست
به سؤاالت بازجو -که پشت دوربین است -پاسخ
میدهد ،اما همچنان عنوان ارتشبد بازنشسته و حالت
تقریبا محترمانه گفتگو حفظ شده است.
این بازجوییها حداقل در در دو نوبت ضبط شده
است .در هیچ یک از آنها صدای بازجو شنیده نمیشود
و مشخص است که بعدتر با حضور یک مجری در
استودیوی سیما تدوین شده و مجری بخشی از سؤاالت
بازجو را برای تدوین مجدد و اینکه بازجویی حالت
مصاحبه به خود بگیرد ،تکرار میکند .بخش اصلی این
بازجوییها درباره دوران کودکی و جوانی فردوست
و رابطهاش با شاه و وقایع دربار است .در این بخش
فردوست ،آرام و دقیق است .موهایش تازه اصالح شده و
مرتب است و با حوصله به سؤاالت پاسخ می دهد .نوبت
دیگر که به نظر می رسد قدری زودتر ضبط شده ،یک
سره اختصاص به مفاسد اخالقی و مالیِ اشرف پهلوی
داردُ .مه َملگویی در این بخش ،بیداد میکند .فردوست
هم ،در بیان و حرکاتش قدری دستپاچه و مضطرب و
موهایش کمی بلند و آشفته است .در این مجموعه ،در

میان افرادی که فردوست نقش آنها را در دربار پهلوی
پررنگ میداند ،دو نفر بیشتر به چشم میآیند :ارنست
پرون  Ernest Perronو شاپور جی (ریپورتر)
 .Shapoor JeeReporterفردوست با داستانسرایی
و افسانهپردازی ،این دو نفر را آنچنان مینماید که انگار
ِ
ِ
فراماسونری
تشکیالت
سرویسهای جاسوسی غرب و
جهانی ،تمام اغراض و سیاستهای استعماری خود را
از طریق این دو نفر در دربار شاهنشاهی پیاده میکردهاند.
دامنهی تخیل فردوست در این باره به جایی میرسد
که به پاورقیهای رـاعتمادی و کتابسازیهای ذبیحاهلل
منصوری پهلو میزند.
اینکه چه میزان از این قصهپردازیها تحت فشار بازجو
ِ
خاطرات واقعی فردوست
بوده و چه میزانی ریشه در
دارد ،احتماال هیچگاه مشخص نخواهد شد.
با همه این اوصاف ،اینکه باور داشته باشیم یک نفر
جاسوس دوره دیده ،به تنهایی قادر بوده است که توطئه
سرنگونی یک حکومت مقتدر پنجاه و سه ساله را اجرا
کند ،نشانه نادانی و توهم است .از سوی دیگر باور این
نکته که آدمی با هوش و توانایی و دانش فردوست ،پس
از انقالب سالها بیکار نشسته تا یک روز عدهای پاسدار

به خانه پدریاش بریزند و او را بازداشت کنند ،نشانه
سادهلوحی است.
برای او ،که هم امکانات فراوان داشته و هم روابط
گسترده ،خروج از مرزهای کشورـ چه هوایی و چه
زمینیـ بسیار ساده بود .اینکه او در ایران ماند شاید به
این خاطر بود که به خیال خودش میخواست منشأ
خدمتی باشد .شاید به عاقبت زندگی در غربت و تبعید
فکر کرده بود و ترجیح داده بود در جایی بمیرد که به
آنجا تعلق داشته و در آن ساخته شده بود .البته این فرض
هم ممکن است صادق باشد که ،به دستور اینتلیجنس
سرویس در ایران ماند تا در انقالب ایران تأثیرگذار شود
و جلوی نفوذ کمونیستها را در حکومت جدید ایران
بگیرد .احتماال ما هیچگاه به درستی یا نادرستی هیچ یک
از گزارههای باال پی نخواهیم برد.
آنچه مسلم است ،ارتشبد حسین فردوست نقش
مهمی در وقایع صد سال اخیر ایران بازی کرده است.
بیتوجهی به او یا اغراق در توصیف تأثیرش در
تحوالت منجر به انقالب ،همچنان باعث رازآلود ماندن
شخصیت او در پیشگاه تاریخ میشود .چیزی که شاید
مطلوب همیشگی او بوده است ،زنده یا مرده! پایان

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com

8

نشریه خبری  ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و دوم -شماره  -  79آدینه    11آگوست  2017

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:79 - AUG,11 , 2017

روی میز تحریریه:

جهانی که از اتحاد راه به جایی نمیبرد

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

شاید هم مشکل این ملغم ه امروزین جهان که مهمترین
عامل استرس ،عذاب ،هراس روزمره و روی کارآمدن
سیاستمداران عوامزده و خطرناک شده است ،جای
دیگر است...
شاید مشکل اینجاست که جهان و متعلقاتاش
«زیادی بزرگ»شدهاند .بانکها آنقدر گردنکلفت و
غول آسا شدند که سقوطشان ،تمامی نظام اقتصادی را
فرو میریزاند .پس باید خروار خروار پول از بیتالمال
را دودستی تقدیمشان کرد و از بحران نجاتشان داد تا
همه ما را با خودشان پایین نکشند.
ابرشرکتها انقدر بزرگ و قدرتمند شدند که به
علنیترین اشکال در سیاست ،اقتصاد ،بهداشت و محیط
زیست دخالت و دستکاری میکنند ،دموکراسیها را
گاه به شوخی تبدیل میکنند و برای پیشبرد سیاست و
منافع خودشان هر دروغ و دغلی را در بزرگترین ابعاد
ممکن پیش میبرند.
اتحادیه اروپا آنقدر بزرگ شده که دیگر عمال به
هیچکس و هیچنهاد و هیچ چیزی پاسخگو نیست و هزار
پرسش درباره آنچه انجام میدهد ،بیپاسخ مانده است.
اقتصاد جهانی و آفتابه و لگناش آنقدر عظیم شد
که به راحتی درکار قتلعام زمین و محیط زیست
است .شرکتهای فنآوری به شکلی ترسناک گنده و
بیدروپیکر و قدرتمند شدند و میتوانند هزارچیز را
دستکاریکنند.
آمریکا آنقدر گنده شد که سیاست روزمرهاش باید تن

امیر رنجبر -نویسنده و مترجم:
شاید نخستین بار استفاده ابزاری از سالیق ایدئولوژیک
و سیاسی در بازیهای المپیک  1936برلین اتفاق افتاد و
آلمان نازی به رهبری آدولف هیتلر بدعتی نامیمون در این
زمینه خلق کرد ،آنجا که یهودیان آلمانی از شرکت در
مسابقات المپیک منع شدند .متاسفانه این رفتار زننده و به
دور از انسانیت و روح ورزش کمابیش در سالهای بعد
نیز اتفاق افتاد و ورزشکاران کشورهای مختلف به دستور
زمامداران خود از انجام رقابت با یکدیگر محروم شدند.
در سالیان اخیر پس از مشکالت سیاسی که اسراییل با
همسایگان عربش پیدا کرد ،تحریم ورزشی یکی از ابزار
مورد استفاده اعراب در برخورد با اسراییلیها بوده است
تا آنجا که این کشور خاورمیانهای برای ادامه فعالیت
ورزشکارانش مجبور به حضور در رقابتهای اروپایی
شد .پس از انقالب  ،1979جمهوری اسالمی ایران نیز به
صف کشورهای تحریم کننده مسابقات ورزشی با اسراییل
پیوست.
در چند روز اخیر ،جنجالی درباره حضور «مسعود
شجاعی» و «احسان حاج صفی» دو فوتبالیست ملیپوش
ایرانی باشگاه پانیونیوس یونان در بازی برابر مکابی اسراییل
به راه افتاده است که واکنشهای مثبت بسیاری از مردم،
ورزشکاران و پیشکسوتان را در پی داشته و در طرف دیگر

آرین ریسباف -بازیگر و روزنامهنگار:

www.iranshahrnewsagency.com

ورزش سیاسی

محکومیت آنها از سوی وابستگان به حکومت جمهوری
اسالمی ،اقشار ناآگاه و کم خرد را باعث شده است .حتی
زمزمههایی مبنی بر محرومیت این دو ورزشکار ملیپوش
از بازیهای پیش روی تیم ملی فوتبال ایران به گوش
میرسد.
بسیار تاسف برانگیز است که حتی برخی از مسئولین
فدراسیون فوتبال هنوز نمیدانند یا نمیخواهند بفهمند
که در دنیای ورزش حرفهای جایی برای بهرهبرداریهای
شعارگونهسیاسیازورزشوجودندارد.وقتیورزشکاری
به باشگاهی از کشور دیگر میپیوندد ،باید مطابق با عرف
و قوانین باشگاه خود و کشور میزبان عمل کند و ملزم به
پیروی از آن است .چگونه میتوان از یک سازمان حقوق
دریافت کرد ولی به قوانین آن احترام نگذاشت؟
از سال  1983که «بیژن سیفخانی» در مسابقات کشتی
فرنگی قهرمانی جهان در شوروی سابق با حریفی از
اسراییل مسابقه داد تاکنون ورزشکاران ایرانی از رقابت
با اسراییلیها منع شدهاند و برای روبرو نشدن با ایشان،
ترفندهای گوناگون به کار گرفته شده است .از به تمارض
(مصدومیت ساختگی) زدن ورزشکاران ایرانی گرفته تا
بهانه آوردن برای عدم آمادگی و حتی از قصد باختن به
رقبای دیگر تا با حریفان اسراییلی روبرو نشوند که البته در

داخل ایران با اعالم اینکه خود ورزشکار بخاطر پیروی از
سیاستهای ضد اسراییلی حکومت از بازی با رقیب سر
باز زده ،از وی تقدیر هم شده است؛ غافل از اینکه در این
سالها چه استعدادهایی را هدر داده و چه افتخاراتی را برای
ورزش کشور قربانی سیاستهای خود کردهاند .چه بسیار
ورزشکارانی که با خون دل و مرارت بسیار خود را برای
مسابقات جهانی و المپیک آماده میکنند و بخاطر دخالت
سیاست در ورزش ،همه زحمات خود را نقش بر آب
میبینند.
این نوع از سیاستزدگی به دور از روح اصیل ورزش
است که دوستی و روابط انسانها را به دور از مسایلی
همچون رنگ ،نژاد ،مذهب و ملیت را شامل می-شود.
بدترین بخش ماجرا این است که با اینکه همه کمیتهها
و فدراسیونهای ورزشی جهان و المپیک اصل روبرو
نشدن اجباری ورزشکاران ایرانی در برابر رقیبان اسراییلی
را میدانند ولی سالهاست که با سکوت معنادار خود ،به
نوعی از این حرکت ضد ورزشی و ضد اخالقی حمایت
کرده و هیچگاه اعتراض ،جریمه و یا برخوردی با آن
نمیکنند تا همچنان این بدعت ناگوار در عرصه ورزش
جهان ادامه یابد و ورزشکار ایرانی صرفا بخاطر بازی با
حریف اسراییلی قربانی ورزش سیاسی شود.

از مهرآباد تا LAX

یکم :رقص پاییزی

شما هم میتوانید
رویدادهای محلی خود
را با هموطنانتان درمیان
بگذارید

همه ما هفت بیلیون شهروند کره خاکی را در هر گوشه
این زمین بلرزاند.
یک نفر اما چندین دهه قبل ،مصیبت امروز را پیشبینی
کرد و هشدار داده بود:
لئوپولد کوهر( ،)Leopold Kohrاقتصاددان،
متخصص علوم سیاسی و قضائی اهل اتریش که سال
 ۱۹۵۷در کتاب «فروپاشی ملل» هشدار داد که این
شهوت «بزرگ شدن،جهانی شدن ،چندملیتی شدن»
روزی همه ما را بیچاره میکند.
کوهر از «بحران بزرگی»میگفت و ایده رادیکالی داشت
که خریدار نداشت :کشورهای کوچکتر و اقتصادهای
جمعوجورتر ،با صلح و آرامش بیشتری همراهند و
برخالف ابرکشورها و ابراقتصادها ،خالقیت و منفعت
عمومی بیشتری به همراه دارند.
کوهر معتقد بود که دلیل اصلی مشکالت در شیوه
سیاسی یا اقتصادی خاصی نیست ،دلیل مهمتر و اصلی
همین بزرگ شدن بیش از حد و قدرت بیحد و مرزی
است که به دنبال دارد« :مشکل آن نهاد و سیستم بزرگ
و قدرتمند نیست ،مشکل همین خود بزرگی است».

او باور داشت که کوبیدن مدام بر طبل رشد ،باز هم
«رشد ،توسعه ،بلوکهای اتحاد اقتصادی و سیاسی» به
غدهای سرطانی تبدیل میشود که دیگر نمیشود جلوی
رشد و نفوذش را گرفت و درنهایت یک نتیجه ناگزیر
بیش ندارد :سقوط.
کوهر میگفت وقتی دامنه قدرت و اختیارات مردم و
نهادها در هر سیستمی(از دیکتاتوری گرفته تا دموکراسی)
زیادی وسیع شد ،سو ء استفاده دیگر گریزناپذیر است.
طرفدار هرچه کوچکتر شدن حوزه اختیارات و قدرت
دولتها ،نهادها ،موسسات و افراد بود .او باوری داشت
که چه آنموقع و چه حاال رادیکال بود:
«راهحل مشکالت گریبانگیر جهان اتحاد نیست،
جدایی بیشتر و رفتن هرکه بهراه خود است».
پل کینگز نورث ،نویسنده ،روزنامهنگار و معاون سردبیر
پیشین مجله«اکولوژیست» در یادداشت جدیدی که منتشر
کرده ،به ما یادآوری میکند که یک نفر دههها پیش امروز
را دید و هشدار داد و کسی او را نشنید و جدی نگرفت....
شاید وقتاش است از این زاویه هم مصیبت امروز را
ببینیم و به راهحلهای دیگری هم فکر کنیم.

پیشتر دوبار تجربهاش کرده بودم ،رانندگی تا
شهر استنفورد و تماشای تاتر و بالفاصله برگشت به
لسآنجلس .مجموعا هزار و صد کیلومتر! دوبار نخست
برای تماشای طربنامه استاد بهرام بیضایی بود و اینبار
رقص پاییزی شبنم طلوعی.
چند دقیقهای مانده تا شروع نمایش که به سالن
میرسیم ،بهرام بیضایی در کنار ورودی سالن بر نیمکتی
نشسته ،نفس کشیدن در هوای این مرد ،موهبتی است که
از جوانان سرزمینم دریغ شده.
ِ
متفاوت رقص پاییزی ،بیگمان
بازی شبنم در  ۳نقش
در حد غاییترین استانداردهای جهانی بازیگری است.
کسانی که شبنم طلوعی را بر صحنههای تاتر ایران تماشا
کردهاند اتفاق نظر داشتند که او بیگمان یکی از بهترین
بازیگران تاتر ایران است ،و حاال تجربه مهاجرت و مطالعه
و ممارست و باز تحصیل آکادمیک تئاتر در فرانسه ،از

شبنم بازیگری ساخته در اندازههای استانداردهای
جهانی ،آن هم در باالترین سطوح.
رقص او بر موی باریکی میان ه کمدی و تراژدی و پیوند
کارآکترهایش به خاطره جمعی نسل پس از انقالب ۵۷
آنچنان است که پس از اتمام نمایش ،بی اغراق  ۱دقیقه
تمامی سالن را در بهتی عمیق فرو میبرد و کسی ُجم
نمیخورد!
تماشای رقص پاییزی فارغ از مفاهیم جامعه شناختی و
مردم شناسان ه اثر و نیز کارکرد زمانیاش در امروز ما ،یک
ورکشاپ نفسگیر و درخشا ِن بازیگری است.

نخواهد بود .وقتی از حضور آن پسر بچه معصوم که
نامش را کچلیک گذاشتند در برنامه احمقانه تیویپالس
عصبانی میشویم ،نفرمایید که سخت میگیریم!

سوم :ماجرای نیمروز روایت تاریک خانه اشباح از
موسی خیابانی تا حاج سعید امامی
ماجرای نیمروز ،فارغ از ارزش سینماییاش ،جدا از آن
که دوستش بداریم یا نه ،یکی از مهمترین فیلمهای تاریخ
سینمای ایران است .این فیلم مشخصا نقطه ورود آشکار
و بی پروای جریان فوق امنیتی سپاه به بیرونیترین الیه
سینماست ،جریانی که به ضرورت یا اجبار ،خواسته یا
دوم :نادرلی ،قربانی الیک ها و باز نشرهای شبکه ناخواسته ،تا پیش از این اثر در سایه سینمای ایران ایستاده
های اجتماعی
بود .تاثیر مهیب این فیلم بر روند سینمای ایران ،غیر قابل
یک سال پیش در چنین روزهایی درباره «نادر لی» انکار و ناگزیر خواهد بود.
نوشتم ،و مطمئن بودم تفریح ریچ کیدز آو ایران با این
طفلک ،کارش را به جنون میکشاند .که کشاند! بخت
برگشته در گوشه ای با خیا ِل بروس لی خوش بود ،تا
دوربینها به سویاش نشانه رفتند و شد نقل شبکههای
اجتماعی! و شد پای ثابت میهمانی بچه باحالها و
خوبهای اینستاگرام! الیک خورش که تمام شد،
تفاش کردند به فراموشخانه .و نادر که حاال کارش
به شوک الکتریکی رسیده بود ساعت به ساعت بدتر
شد و باالخره در اوج تنهایی و بیماری چشم از جهان
فرو بست.
نادر میتوانست با بیماری توهم اش سالها زندگی
کند ،نادر میتوانست قربانی الیک ها و سلفیها نشود،
نادر کریم آبگوندرزی یکی از نخستین مقتوال ِن فضاهای
مجازی ما فارسی زبانان است ،اما بیگمان واپسین اش
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روی میز تحریریه:

دیوار ،دیوار است اما منتقدان ،قالبی!

دکتر مهدی آقازمانی  -جامعه شناس:

در همان زمان که با پیروزی دونالد ترامپ و اصرار
او به برپایی دیوار مشهورش در مرز مکزیک ،سر و
صدای گروههای چپگرا زیر اسم دفاع از حقوق بشر
به هوا برخاسته بود  -البته کار درستی هم هست که
با ساخت دیوار و جدا کردن انسانها از هم به هر
شکل مخالفت کرد -طرح ساخت دیوار دیگری نیز
در دستور کار سیاسیون جهان قرار گرفت .این دیوار
اینبار دیوار اردوغان بود که وعده ساختش را در مرز
ظهور کرده ،به یکباره از همه صفحات تاریخ محو
ایران میداد .جدای از اینکه او دیوار دیگری هم در مرز خواهد بست!
اما درست همان زمان پرزیدنت اردوغان که خیلیها میشود و شما از هر که صدایی بشنوید صدایی از اهل
سوریه ساخت.
ابتدا بگذارید در همین آمریکا باشیم و از همین او را به مراتب نژادپرستتر از هر رهبر سیاسی دیگری معامله و مماشات نمیشنوید .میپرسید دلیل چیست؟
جا ماجرا را شروع کنیم .بسیاری از گروههای فعال در امروز جهان میدانند ،دستور ساخت دیواری را عرض میکنم:
اجتماعی در آمریکا ،نسبت به طرح آقای ترامپ واکنش صادر میکند که این روزها نخستین فاز ساخت آن «وزراتخارجه ایران در واکنش به خبر ساخت دیوار
نشان دادند و آن را غیر انسانی خواندند .بسیاری از اجرایی شده است.
مرزی از سوی ترکیه ،این اقدام را تایید کرده و اظهار
مردم آمریکا حتی به نمایندگان خود در کنگره فشار این دیوار که سه متر بلندی و دو متر عرض دارد میدارد این دیوار امنیتی جدای آنکه باعث کاهش
یکسره از بلوکهای غولپیکر سیمانی و در سراسر مرز قاچاق کاال میشود ،میتواند سدی دفاعی در برابر
آوردند که چنین کاری تحقق پیدا نکند.
با اینکه پرزیدنت مو بلوند که خودش همسر کشور ترکیه با سرزمین مادری ما ایران و برای جلوگیری آنچه به تعبیر رژیم اسالمی گروهکهای ضد انقالب
خارجیاالصل! دارد ،میگفت این دیوار جدای از از ورود ایرانیان ،کرد تباران و کنترل عبور و مرور محلی خوانده شده(احتماال پژاک) ،باشد».
جلوگیری از سیل مهاجران غیرقانونی جلوی قاچاق طراحی شده است .اگرچه رییس جمهوری ترکیه دلیل با این اظهار نظر رسمی سخنگوی وزارتخارجه
مواد مخدر و هزار و یک جنایت دیگر را در مرزهای ساخت این دیوار را موضوعات امنیتی عنوان نموده و جمهوری اسالمی ،مشخص میشود که چرا اتباع
وعده میدهد که به وسیله آن میخواهد امنیت مرزی و سینهچاک دولت تدبیر و امید در بالد فرنگ از لندن و
جنوبی امریکا خواهد گرفت و وعده امنیت میداد.
پاریس گرفته تا واشنگتن و همین لسآنجلس خودمان
به هر حال حرفهای پرزیدنت ترامپ درست قاچاق کاال را کنترل کند!!!
یا غلط ،خیلیها از جمله گروههای شناخته شده اما جالب اینجاست که در میان ما ایرانیان آمریکا که خصوصا منطقه اورنجکانتی ،به دیوار اردوغان که
ایرانیتبار ساکن آمریکا که اتفاقا از صدای امریکا گرفته در مخالفت با ساخته شدن دیوار ترامپ تا دلتان بخواد میرسند لب به سکوت میگزند! چرا که پشت پرده
تا رادیو فردا و از بیبیسی گرفته تا نیویورکتایمز و حنجره دریده بودیم ،حتی یک نفر هم حرفی نمیزند .میان از ما بهترانشان ،زد و بندها شده است.
حتی در راهروهای کانونشن ملی دموکراتها هم آدم گویی همه آن انساندوستان و منتقدا ِن تا دیروز ،که اما جدای از تحقیر یک ملت با ساخت دیوار ،بد نیست
دارند ،شروع کردند که به داد و بیداد راه انداختن تا از برای اتباع آمریکای التین و مردم آن سوی مرز آمریکا یادآوری کنم که همین مرز ،برای سی و اندی سال مامن
رییس جمهوری که اندکی بعد فرمانی برای منع ورود با مکزیک دایه عزیز تر از مادر بودند ،به مرزهای فرار گروه بزرگی از ایرانیانی بود که جانشان را از چنگال
اتباع کشورهای ششگانه به آمریکا را امضا میکرد ،مملکت خودمان و تحقیر ملت ایران که میرسد ،نه حکومت اسالمی و جالدانش رهانیدند .از معروف
تنها اعتراضی ندارند که اصال و ابدا حضور هم ندارند .ترینهایشان لیال فروهر و ساسان کمالی و ...بگیرید تا
یک هیوالی نژادپرست سفید پوست بیافرینند.
ُ
ِ
در داخل ایران هم آن قدر ماجرای دیوار ترامپ به یکباره آن دختر خانم نگارینه پوش گل در گرهمو صدها جوان بینام و نشانی که این سالها مرزهای شمال
به کمک بیبیسی فارسی و صدایآمریکا مهم شده انداز که در واشنگتندیسی راهپیمایی بر علیه دیوار غرب ایران برایشان تنها راه فرار از جهنم بود .جهنمی که
بود که انگاری این دیوار راه ورود ایرانیها را که هر ترامپ راه میانداخت و اخبارش را بیبیسی فارسی مبلغین نیویورکنشین خوشپوشش که سر در کیسه
روز صبح از آن دارند دستهدسته وارد آمریکا میشوند آن جور منتشر میکرد که انگار «ایندیرا گاندی» تازهای اغیار دارند ،دغلکارانه منتقد «دیوارترامپ» هستند.

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:
 -1واحد پول ونزوئوال  -نوعي موشك
 -2جامه صافكن  -محلي مسلمانان در ایران در آن
عزادی محرم می کردند  -نژاد ايراني
 -3حرف نگفتني  -شوربا  -پرنده خالدار  -مركز استان سمنان
 -4بيماري همهگير  -قسمت برخوردني قبا!
 -5اثر ژان ژاكروسو  -نفي تازي  -جايگاه عتيقهجات
 كرب -6برق منفي  -پنهاني  -رازقي
 -7حرف انتخاب  -نمو  -مزد كار و زحمت
 -8قيچي پشمزني  -هيئت دولت
 -9اهل قاره ما  -آغوش  -مساوي عاميانه
 -10غذاي تزريقي  -اثر آلكساندر دوما  -مقابل
 -11زمينه  -ستر  -نام آذري  -باران پياپي
 -12نخود ولوبيا  -بيآبرويي
 -13قعر  -بشر  -پهلوان  -از نتها
 -14ضروري  -فك  -عضو شنوايي
 -15اقتدار  -مذكور
عمودی:
 -1قديمي  -پذيرفتهشدن دعا
 -2زه كمان  -مادهها  -پايتخت ايتاليا  -كشتي جنگي
 -3نوعي حلوا  -طايفه  -قرض  -سينه
 -4سرشانه خياطي  -سينماي سوخته  -مخفي
 -5دد  -از پادشاهان ايراني

 -6شالوده  -سراي محبت  -تداخل  -حرف ندا
 -7بند  -كرم ابريشم  -تصديق فارسي
 -8لوله تنفسي  -ضربه سر  -زمين تركي  -ابتدا و آغاز
 -9آقا  -صورتك  -مراسم بزرگداشت
 -10يك عاميانه  -آتش انداز گلخن  -رود آرام  -عالمت
مفعولي
 -11اصطالحي در ورزش كشتي  -سنگ تابان
 -12قوه رشد و نمو  -اثر لودويك  -كورك
 -13محصول كشتزار  -زندان عرب  -خرس تركي -
شعله آتش
 -14دورويي  -حزن و اندوه  -هيمه  -محصول آتش
 -15عالم و حكيم  -آذوغه سفر

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای دانش و هنر:

خطری که دنیا را تهدید میکند! حتی آمریکا

پیشنویس یک گزارش رسمی دولت ایاالت متحده
حاکی از افزایش دمای هوای این کشور در ۳۷سال گذشته
است .محتوای این گزارش که هنوز منتشر نشده ،با آنچه
که دونالد ترامپ میگوید مغایر است.

روزنامه نیویورک تایمز از پیش نویس گزارشی خبر داده
که آکادمی ملی علوم آمریکا برای دولت این کشور تهیه
کرده است .این روزنامه آمریکایی مینویسد که محتوای
پیشنویس گزارش در اختیار دولت قرار گرفته اما تا کنون
منتشر نشده است.

بر اساس پژوهش آکادمی ملی علوم ،ایاالت متحده از
تغییرات اقلیمی مصون نیست و شهروندان این کشور
تغییرات آب وهوایی را بهوضوح حس میکنند.
در گزارش نیویورکتایمز به نقل از گزارش آکادمی علوم
آمده است که متوسط درجه حرارت ایاالت متحده از سال
 ۱۹۸۰پیوسته افزایش یافته و گرمایشی که این کشور در
دهههای اخیر تجربه کرده ،در  ۱۵۰۰سال گذشته بیسابقه
بوده است.

پیشتر نهادهای گوناگون نسبت به گرمایش هوا در
ایاالت متحده هشدار داده بودند .با وجود این ،دونالد
ترامپ ،رئيسجمهور آمریکا با این استدالل که پیمان
پاریس به آمریکا از نظر اقتصادی لطمه خواهد زد و
فرصتهای شغلی را کاهش خواهد داد ،کشورش را از

این پیمان خارج کرد .ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود
تغییرات آب و هوایی را ابداع چینیها خوانده وگفته بود،
امکان محاسبه این تغییرات وجود ندارد.

با این حال این تنها موضوع خطرناک برای آمریکا نیست
بلکه این خطر همه دنیای ما را تهدید می کند از جمله

ایاالت متحده!
سازمان «همکاری و توسعه اقتصادی» هشدار میدهد
که میانگین ساالنه بارش برف در رشته کوههای آلپ
کاهش چشمگیری داشته است .میانگین بارش برف در
مناطق کم ارتفاعتر ،کاهش بیشتری داشته است .تعدادی از
استراحتگاهها در خالل فصلهای گرم ،اقدام به پوشاندن
یخچالها و رودخانههای یخی کردهاند .در نتیجه ،پوشش
گیاهی برای رشد به مناطق مرتفعتر منتقل شده و ذوب

شدن یخچالها را در پی داشته است.
شهر کم ارتفاع «ونیز» هم ممکن است بدلیل باال رفتن
ارتفاع آب دریا به دلیل ذوب شدن یخهای قطبی به زیر
ب برای سکونت نامناسب شود.
آب برود و یا به دلیل سیال 
این تنها شهرهای ساحلی ایتالیا نیستند که با این سرنوشت
روبرو هستند؛ شهرهای دیگری مانند نیویورک ،بانکوک،
هنگ کنگ ،مومبای ،اسکندریه و آمستردام.
ذوب شدن یخچالها سبب پیدا شدن داالن قطبی
«شمالیغربی» گردیده که منجر به کوتاه شدن فاصله بین

دو قاره اروپا و آسیا میشود .در سال  ۲۰۰۷امکان کشتیرانی
در این داالن وجود نداشت .در حال حاضر سازمان فضایی
اروپا کل داالن را برای دریانوردی معتبر اعالم کرده است.
کشتیهای تفریحی در این داالن که زمانی جوالنگاه

ماجراجویان بود در حال حاضر تردد میکنند.
تغییرات جوی بر روی حیواناتی که در برابر
خشکسالیهای بلند مدت و باال آمدن ارتفاع آب دریاها
مقاومت هستند ،اثر میگذارد .سازمان جهانی حیات وحش،
فیل را به دلیل آسیبی که به محیط زیستاش خورده ،در
فهرست حیوانات در خطر انقراض قرار داده است.

تغییرات آب و هوایی سبب خشکسالی شدید درکالیفرنیا
شده است .در سه سال اخیر در این منطقه باالترین درجه
حرارت ثبت شده است .ایت تغییرات آسیبهای فراوانی
به درختان بادام وارد کرده است .مزارع قهوه در برزیل و
شالیزارهای برنج ویتنام نیز با خطر نابودی روبرو هستند.
سازمان میراث جهانی وابسته به یونسکو بر روی صفحه
اینترنتی خود ،مناظر و مکانهای زیبای طبیعت را به
نمایش میگذارد اما اگر حرارت سه درجه سانتیگراد باال
برود ،از بین  ۷۰۰منطقه طبیعی۱۳۶ ،تای آنها در خطر قرار
میگیرند .تا اواسط قرن نوزدهم ،نزدیک به  ۱۵۰یخچال
وجود داشت ولی با شروع سال  ۲۰۱۰از این تعداد تنها ۲۴
یخچال باقی ماند .انتظار میرود که با شروع سال ۲۰۳۰
هیچ اثری از یخچالها باقی نماند.
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اعتصاب غذای پژوهشگر ایرانی در زندان
فدرال امریکا

عرفان قانعی فرد پژوهشگر روابط بین الملل و تاریخ خاورمیانه
که از سال  2004تا  2014به امریکا رفت و آمد داشته پس از
بیش از  150روز بازداشت در زندان  ICEشهر الپاسو ،اقدام به
اعتصاب غذا کرده است.
آقای قانعیفرد در تماس تلفنی که با خبرگزاری ایرانشهر از
داخل زندان برقرار کرده در خصوص وضعیت خود و دالیل
بازداشتش گفته است« :در پروسه مهاجرت به امریکا بودم و
سال  2013به دعوت رییس جمهور عراق برای انجام پژوهش
با اطالع اداره مهاجرت امریکا از کالیفرنیا راهی عراق شدم.
پس از انجام پژوهش در خاورمیانه به مدت یک سال و نیم
نیز در دانشگاه لندن تحقیقات خود را با عنوان شبکه فرا ملیتی
ترور ایران به اتمام رسانده و به آمریکا باز گشتم .هم به خاطر
جلسه بررسی نهایی در اداره مهاجرت لس آنجلس و هم مراسم
رونمایی کتاب تازه ام .اما در مرز با بهانه گیری اداره DHS
مواجه می گشتم و بدون توجه به سوابق ویزای و مدارک معتبر
صادر شده از سوی اداره مهاجرت ایالت کالیفرنیا به زندان الپاسو
منتقل شده ام و جرم مرا اشتباه در مدارک مهاجرتی و سفر به
خارج از امریکا عنوان کرده اند».
قانعی فرد به دلیل آنچه به ادعای او «وضعیت بسیار خشن و
وحشتناک زندان ،نگهداشتن طوالنی و غیرقانونی وی در زندان،

بی توجهی کامل و عدم پاسخ گویی  ،ICEعدم رعایت حقوق
بشر ،عدم بی طرفی قاضی و مخالفت غیرقانونی او با انتقال وی
به لس آنجلس ،بالک کردن تلفن وی و عدم امکان تماس با
پدر ،مادر و خانواده» توصیف شده است ،از روز چهارشنبه دوم
اگوست ۲۰۱۷دست به اعتصاب غذای خشک زده است و هم
چنین در این مدت به دلیل سوتغذیه و عدم امکان درمان  26کیلو
از وزن خود را از دست داده است.
وی در این هفته در نامه هایی به اف بی آی ،سیا ،سنا ،کاخ
سفید و پنتاگون از وضعیت زندان شکایت کرده است.
قانعی فرد سال  2012مدتی را در زندان اوین تهران در بند
 350گذرانید که با پا در میانی جالل طالبانی رییس جمهور وقت
عراق از زندان آزاد شد و به امریکا بازگشت .الزم به ذکر است
که قاضی صلواتی در شعبه  15دادگاه انقالب اسالمی وی را به
جرم اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی و اهانت
به رهبری به سه سال و نیم زندان محکوم کرده بود .از قانعی
فرد به تازگی ترجمه کتاب ژنرال فلین به نام عرصه نبرد توسط
شرکت کتاب منتشر شده و کتاب شبکه فراملیتی ترور ایران
بزودی منتشر می شود و بدلیل انتشار کتاب خاطرات رسمی
جالل طالبانی پس از  60سال با تعداد زیادی از چهره های
سیاسی امریکا دیدار و گفتگو داشته است.
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