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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

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

گرفته است رشک مبر...!!!

داریوش  و  پروانه  یادان  زنده  فرزند  فروهر  پرستو 
ایران به دلیل برپایی نوزدهمین  فروهر که اخیرا در 
اطالعات  وزارت  شکایت  با  والدینش  قتل  سالگرد 
با واکنش به ادعای  انقالب مواجه است،  در دادگاه 
جدید مسعود بهنود، از وی در قلب واقعیت و جعل 
تاریخ مچگیری کرده و وی را وادار به عذرخواهی 
به  مربوط  فیلمی  انتشار  با  اخیرا  بهنود  مسعود  کرد. 
و  او  قتل  سالگرد  مناسبت  به  فروهر  پروانه  سخنان 
همسرش که بخشی از پروژه قتل های زنجیره ای در 
فروهر  پرستو  که  بود  شده  مدعی  بود،   1377 سال 
خاتمی  محمد  به  خورشیدی   1376 خرداد  دوم  در 
نوشت:  منتقدانش  به  خطاب  و  است  داده  رای 
پروانه  یاد  زنده  خود  که  اینه  جواب  »مختصرترین 

فروهر به خاتمی رای داد.«
پرستو  واکنش سریع  با  بهنود  آقای  نظر  اظهار  این 
فروهر روبرو شد که این اظهار نظر را قلب حقیقت و 
جعل تاریخ دانسته و خطاب به مسعود بهنود نوشت: 
به  را  ویدیو  این  که  چه خوب  گرامی  بهنود  »آقای 
رأي  خاتمي  آقاي  به  مادرم  ولي  گذاشتین.  اشتراك 
نداد. آنها به رأی دادن در این سیستم باور نداشتند. 
اعالمیه هایشان درباره کناره جویی از رأی گیری هم 

روی سایت فروهرها هست. یادش گرامی«
قاسم  هم  پیشتر  که  بهنود  رسوایی  این  از  پس 
مدعی  یا  و  بود  نامیده  عارف«  »سردار  را  سلیمانی 
فرخزاد« شده  فروغ  و  گلستان  ابراهیم  »عقد شرعی 
فروهر  پرستو  از  نگارش جمله کوتاهی  با  تنها  بود، 
در  را  غلط  روایت  این  شد  مدعی  و  خواسته  عذر 
خود  روایی  ماخذ  ذکر  از  اما  است.  خوانده  جایی 

خودداری کرد.
عقد  درباره  بهنود  آقای  ادعای  در جریان  و  پیشتر 
شرعی ابراهیم گلستان و فروغ فرخزاد نیز شادروان 
خواندن  مضحک  با  فروغ،  خواهر  فرخزاد  پوران 
ادعای بهنود به او توصیه کرده بود »اگر او تمام شده 
و حرفی برای گفتن ندارد به قیمت دروغ بافی توجه 

رسانه ها را به خود جلب نکند«.

پرستو فروهر، مسعود بهنود را وادار به عذرخواهی کرد

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

www.iranshahrnewsagency.com
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ساله   25 جوان  قیصر   بیژن 
ایرانی امریکایی که دو هفته پیش و پس 
از فرار از صحنه تصادفی در مک لین 
ویرجینیا در حومه واشنگتن دی سی به 
ظن مسلح بودن،  مورد هدف گلوله 
ماموران پلیس پارك در این ایالت قرار 

گرفته بود جان باخت. 
به گزارش واشنگتن پست این حادثه 
آن  از  نوامبر و پس  جمعه شب 17 
نیروی  که  پارك  پلیس  که  داد  روی 
فدرال محسوب می شود، بعد از چند 
کیلومتر تعقیب و گریز جیپ اسپورت 
آقای قیصر، در نهایت به ظن اینکه او 

مسلح است، به او شلیک کرد. 
پلیس هم  در توضیح حادثه اعالم 
کرد که افسران پلیس تالش کردند تا 

اتومبیل قیصر را به ظن ارتکاب به جرم 
متوقف نمایند؛ اما او از فرمان ایست 
سرپیچی کرد و پلیس مجبور به تعقیب 

او شد.
اما پدر آقای قیصر در بیانیه ای که در 
اختیار واشنگتن پست قرار داده، گفته 
است پلیس به سر فرزند او سه گلوله 
از نزدیک شلیک کرده که همین امر 

موجب مرگ او بعد از ده روز شد.
یک هفته قبل از انتشار خبر مرگ این 
جوان 25 ساله ایرانی تبار، یک شاهد 
عینی به واشنگتن پست گفته بود که 
دیده است: »دو مامور پلیس به سمت 
جیپ رفتند و از فاصله نزدیک به راننده 
آن شلیک کردند.« مقام های رسمی اما 
در واکنش به این ادعا توضیح نداده اند 

که چرا ماموران پلیس اقدام به شلیک 
به راننده خودرو متوقف شده کرده اند.
فرزند  می گوید  قیصر  خانواده 
و  نداشت  ماشینش  در  اسلحه  آنها  
»هیچگونه دلیلی نمی تواند این اقدام 
پلیس ها را توجیه کند«. گزارش ثانویه 
پلیس نیز تایید کننده این واقعیت است 
که مقتول این حادثه هیچ اسلحه ای به 

همراه نداشته است.
جزئیات  هنوز  است  ذکر  شایان 
پرونده، نام افسر یا افسران شلیک کننده 
و همچنین جزئیات تصادفی که آقای 
قیصر از آن گریخته آشکار نشده است.
اما مقام های فدرال می گویند تحقیقات 
الزم در خصوص این پرونده همچنان 

ادامه دارد.

: )U.S. Park Police(شلیک مرگبار ماموران فدرال پلیس پارک

 قتل یک جوان ایرانی امریکایی
 با شکلیگ گلوله پلیس در ویرجینیا
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در کانون خبر: تصویر هفته:                             اثر: ژاک فراست

در هفته ای که گذشت، خبر پیگرد یک جوان ایرانی 
تبار توسط FBI بدلیل هک و سرقت اطالعات مربوط 
از  یکی  تخت«  و  تاج  »بازی  تلویزیونی  سریال  به 
مشهورترین و پرطرفدارترین مجموعه های تلویزیونی 
کنونی در جهان، خبرساز شد. این هکر ایرانی قصد 
اکنون  از کمپانی HBO دارد.  میلیون دالری  اخاذی 
جزییات بیشتری از عملیات و نیت او توسط وزارت 

دادگستری ایاالت متحده آمریکا منتشر شده است.
 ،aka Skote Vahshat بهزاد مصری« معروف به«
نفوذ  با  رایانه ای  هکر حرفه ایایرانی تبار شبکه های 
اطالعات  سرقت  به  موفق   ،HBO کامپیوترهای  به 
دادگستری  وزارت  توسط  که  او  است.  شده  مهمی 
است،   FBI تعقیب  تحت  و  متهم  متحده  ایاالت 
توانسته داده های مربوط به تصاویر و فیلم های منتشر 
نشده اپیزودهایسریال و برنامه های شبکه تلویزیونی 
 Barry، Ballers، Curb Your HBOمانند: 
را   The Deuce و   104 Enthusiasm، Room
بدست آورد. بر اساس اعالم دادستانی فدرال آمریکا، 
زمینه  این  در  نیز  دیگری  اتهام های  با  بهزاد مصری 
روبروست، از جمله: سرقت بخش هایی از سناریو، 
تلویزیونی  سریال  ساخت  طرح های  دیالوگ و 
پرطرفدار »بازی تاج و تخت« که قرار است در آینده 

اتهامی  موارد  دیگر  از  شود.  پخش   HBO توسط 
تماسو  اطالعات  سرقت  از  می توان  ایرانی،  هکر 
نشانی کارکنان و خدمه، اسناد مالی، ایمیل کارمندان 
و حساب های کاربری کمپانی HBO در شبکه های 

اجتماعی نام برد.
بهزاد مصری که سابقه فعالیت برای ارتش سایبری سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی دارد و عضو تیم امنیتی گروه 
مشهور هکرهای Turk Black Hat است، از شرکت 
HBO تقاضای شش میلیون دالر در ازای عدم انتشار 
اطالعاتی که در دست دارد، کرده است. هکر 2۹ ساله 
ایرانی از سوی وزارت دادگستری آمریکا به جرم سرقت 

اطالعات، تهدید و ارعاب و اخاذی متهم شده است.
توییتر و دیگر حساب های  از طریق  بهزاد مصری 
از  گوشه هایی  گذشته  آگست  ماه  در  خود  کاربری 
اطالعات تحت اختیارش بویژه طرح بسیار مهم بخش 
پایانی سریال بازی تاج و تخت را برای فشار آوردن به 

شبکه HBO منتشر کرد.
بهزاد مصری که هم اکنون به جمهوری اسالمی ایران 
گریخته است، از دسترس پلیس و قوه قضاییه آمریکا 
برای دستگیری و محاکمه خارج شده و در صورت 
)اینترپل(  بین الملل  پلیس  توسط  ایران  از  خروج 

دستگیر و تحویل مقامات ایاالت متحده خواهد شد. 

یک فعال حقوق بشر و آزادی رسانه ایرانی کانادایی علی 
کریمی زاده بانگی، مشهور به علی بانگی که از بنیانگذاران 
سازمان اصل 1۹ )در زمینه آزادی اینترنت و فیلترینگ 
در ایران( بوده، امروز در دادگاهی در شهر تورنتو به ازار 
جنسی عیله قربانی خود متهم شد. دادگاه هنوز اطالعاتی 

در خصوص شاکی پرونده منتشر نکرده است.
 وکیل آقای بانگی اعالم کرده است که موکلش ادعاهای 
مطرح شده در جلسه دادگاه را نپذیرفته است اما با این 
حال جو دادگاه بر علیه موکل او پیش رفته است. وی 
همچنین اذعان کرده به دلیل مفتوح بودن پرونده از ارائه 

جزئیات معذور است.
»سازمان اصل 1۹« پیش از این با بکب از دپارتمان های 
دانشگاه تورنتو همکاری داشته است. اما دانشگاه تورنتو 
اعالم کرده که دیگر با کارکنان »اصل 1۹« ارتباطی ندارد. 
»اصل 1۹« در سال 2014 برای جایزه »الله« حقوق بشر 

از سوی دولت هلند نامزد شده بود.
با انتشار خبر اعالم اتهامات مستدل علیه آقای بانگی، 
این سازمان در بیانیه ای اعالم کرد که علی بانگی از این 
سازمان استعفا داده است و دسترسی وی به کانال های 

ارتباطی داخلی »اصل 1۹« مسدود شده است.
به گزارشوب سات روزنامه  مترونیوز، در سال 200۹ 
اتهاماتی در مورد آزار جنسی و ارائه مخدر به فرد دیگر، 
در مورد آقای بانگی مطرح شد، اما حکمی در مورد این 

اتهام در دادگاه صادر نشد و پرونده مختومه اعالم شد. 
یکی از کارکنان سابق »سازمان اصل 1۹« نیز در واکنش 
به این خبر در توئیتی نوشت »او رئیس سابق من بود و با 

تجربه ای که من داشتم، از این اتفاق تعجب نمی کنم.«

به یاد بود خدمات فرهنگی شادروان :

ایرج افشار یزدی
پژوهشگر فرهنگ و تاریخ ایران، ایران شناس، کتاب شناس، نسخه پژوه، 

نویسنده و استاد برجسته دانشگاه، معروف به پدر کتاب شناسی ایران.

HBO انتشار جزییات حمله هکر ایرانی به شبکه

علی بانگی به آزار جنسی در کانادا محکوم شد
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در کانون خبر:

وزیر خارجه ایاالت متحده در این هفته طی نشستی 
در واشنگتن با عنوان همکاری های آمریکا و اروپا گفت 
واشنگتن متعهد است تا با همه تهدیدهای ناشی از ایران 
روبرو شود و از شرکای اروپایی آمریکا خواست در برابر 

رفتارهای بدخواهانه تهران در منطقه بایستند.
رکس تیلرسون در بخشی از سخنرانی خود در مرکز 
پژوهشی ویلسون گفت: »به دنبال تصمیم اخیر پرزیدنت 
ترامپ در مورد سیاست جدید کاخ سفید در برابر ایران، 
مسائلی که آمریکا و اروپا را به یکدیگر متصل می کنند، 

بیش از مواردی است که موجب افتراق ما می شود.«
وزیر خارجه آمریکا خاطر نشان کرد »برجام دیگر تنها 
نقطه تمرکز سیاست ایاالت متحده در برابر ایران نیست. 
ما متعهد به رسیدگی به کلیت تهدید ایران هستیم. ما از 
شرکای اروپایی مان می خواهیم به ما پیوسته و در مقابل 

همه رفتارهای بدخواهانه ایران بایستند.«
آقای تیلرسون با بیان که رفتار جمهوری اسالمی با 
سرکوب  که  کرد  تاکید  نیست،  منطبق  غرب  اصول 
مستبدانه افراد توسط رژیم ایران، نقض آزادی های فردی، 

سیاسی و مذهبی است.
وی گفت »ایاالت متحده و اروپا هیچکدام نمی خواهند 
با نوع دیگری از تهدید هسته ای کره شمالی روبرو شوند 
و هیچ کشوری با اقدامات سلطه جویانه ایران در خاور 

میانه – از طریق حمایت از سازمان های تروریستی و 
شبه نظامیان در عراق و سوریه، و برنامه فعال موشکی 

بالیستیک – موافق نیست.«
پرزیدنت ترامپ توافق جامع اتمی ایران را، که بیش از 
دوسال پیش منعقد شد، توافقی »بد« می داند و با بیان این 
که ایران با رفتار خود در منطقه »روح توافق« را نقض 
می کند، در سومین گزارش خود به کنگره از تایید پایبندی 

تهران به برجام خودداری کرده است.
رفتار خصمانه تهران در منطقه در حالی وارد فاز تازه ای 
اخیراتهدید  پاسداران  سپاه  فرماندهان  که  است  شده 
کرده اند که برد موشک های خود را به اندازه ای افزایش 
خواهند داد که خاك اروپا را تحت الشعاع قرار دهند. 
هم اینک ایران مدعی داشتن موشک هایی با برد دو هزار 

کیلومتر است.

از  الهام  با  ویسه  پیران  از  داستانی  جنگ«؛  »جغد 
ملک الشعراء بهار و شعر معروف اوست:

فغان ز جغد جنگ و مرغوای او
که تا ابد بریده باد نای او

رضا عالمه زاده این نمایش تک نفره را بر اساس فیلمنامه 
»سوگواره پیران« خود نوشته که بیش از 20 سال پیش به 
تحریر درآورده بود؛ متنی سنگین هم سنگ با شاهنامه با 

اجرای تنها یک بازیگر و یک نیمکت.
این نمایش حاال پس از 20 سال برای نخستین بار در 
شهر کلن آلمان با بازی حمید عبدالملکی به روی صحنه 

رفت و با استقبال بسیار زیاد تماشاگران روبرو شد.
آقای عالمه زاده به خبرنگاران گفته با دیدن نمایشنامه 
»کشف آمریکا« اثر داریوفو که نمایشی تک نفره است به 
این فکر افتاده که سناریوی »سوگواره پیران« خود را به 

نمایشی تک نفره تبدیل کند.
این نمایش در حقیقت داستان کیخسرو پسر سیاوش 
از کشته  از قهرمانان شاهنامه فردوسی است که پس 
شدن پدرش به دستور افراسیاب، پادشاه توران، تنها با 
خردورزی پیران ویسه از مرگ در امان می ماند و در 
نهایت با کمک گیو، سردار ایرانی به ایران می گریزد و 

پادشاه ایران می شود.
با وجود تالش پیران ویسه در تمامی این سال ها برای 
بر سر خون  توران  و  ایران  میان  از جنگ  جلوگیری 
سیاوش ، در نهایت این جنگ در زمان پادشاهی کیخسرو 

در می گیرد و خود پیران قربانی آن می شود.
تنها بازیگر این نمایش- حمید عبدالملکی- با یک دست 
لباس ساده که در کل نمایش تغییر نمی کند و با بازی در 
بیش از 10 نقش؛ گاه در قالب پیران، گاه افراسیاب و گیو 
و گاه فرنگیس یا همسر پیران و تکه ای نیز به عنوان نقال 

و شاهنامه خوان، با تنها دکور موجود- یک نیمکت- بیش 
از یک ساعت نفس را در سینه تماشاگر حبس می کند.

آقای عبدالملکیبه خبرنگاران گفته  که در طول بیش از 
شش ماه تمرین این نمایش گاه خواسته چیزی به صحنه 
اضافه کند یا در برخی صحنه ها ماسک بر چهره بزند اما 

عالمه زاده به شدت مخالفت کرده است.
عالمه زاده در توضیح می گوید: »من همه تالشم این 
بود که بدون کمترین کمک- دکور، لباس، نور- و تنها 
با استفاده از متن، بازی و موسیقی این کار را اجرا کنیم.«

رضا ضراب تاجر ایرانی-ترکیه ای این هفته در دادگاهی 
در نیویورك اعتراف کرد که برای دور زدن تحریم ها به 
ایران کمک کرده و به مقام های ترکیه ای رشوه داده است.
ضراب  رضا  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
خطاب به دادگاه گفته که در حال همکاری با مقام  های 
ایران  آمریکایی در مورد پرونده دور زدن تحریم های 

است.
متهم  را  ایران،  متولد  رضا ضراب،  آمریکا  دادستانی 
کرده که در فاصله سال های 2010 تا 2015 به دولت 
و نهادهای ایرانی کمک کرده است تا صدها میلیون دالر 

دارایی های آنها را برای دور زدن تحریم ها جابجا کند.
در این پرونده ۹ نفر متهم شده اند ولی دو نفر از آنها 
رضا ضراب و محمد هاکان آتیال از مدیران هالک بانک 

ترکیه در آمریکا در بازداشت هستند.
رضا ضراب ماه گذشته میالدی هفت اتهام خود شامل 
بانکی،  توطئه، نقض تحریم های آمریکا، کالهبرداری 
پولشویی و دادن رشوه به زندانبان برای گرفتن الکل و 

استفاده از تلفن همراه در زندان را پذیرفت.
وی همچنین تایید کرد که از طریق وکالیش در اوایل 
سال جاری میالدی در صدد بوده که شرایط مبادله زندانی 

برای او مهیا شود. رودی جولیانی شهردار سابق نیویورك 
و مایکل موکاسی دادستان کل سابق آمریکا از جلمه این 

وکال هستند که به استخدام ضراب درآمده بودند.
منابع آگاه گفته اند رابرت مولر مشاور ویژه که پرونده 
»دخالت روسیه« در انتخابات آمریکا را پیگیری  می کند، 
به دنبال این است که آیا مایکل فلین، مشاور امنیت ملی 
سابق دونالد ترامپ، در دیدار با مقام های ترکیه ای برای 
استرداد فتح اهلل گولن و آزادی رضا ضراب صحبت کرده 
است یا نه. شبکه ان بی سی به نقل از دو منبع آگاه نوشته 
است هنگامی که فلین در تیم انتقالی دونالد ترامپ بود، 
با مقام های ترکیه ای در نیویورك دیدار داشته و پیشنهاد 
دریافت 15 میلیون دالر در قبال استرداد گولن و آزادی 

ضراب گرفته است.
سیداراها کاماراجو، دادستان آمریکایی، روز چهارشنبه 
از ضراب پرسید که آیا گفت وگوها و از جمله دیدار با 
رجب طیب اردوغان موفقیت آمیز بوده است که او در 

پاسخ گفت: »خیر«.
به  آنکه وی تصمیم  از  ضراب همچنین گفت پس 
همکاری با مقام های آمریکایی گرفت، با اف بی آی دیدار 

داشته است.

محمد  و  ضراب  می گویند  آمریکایی  دادستان های 
هاکان آتیال، مدیر هالک بانک ترکیه، درآمد نفتی ایران 
را از طریق پولشویی انتقال داده اند که نقض تحریم های 

آمریکاست.
به گفته دادستان ها، ضراب و هاکان در این »توطئه«، 
به مقام های بلندپایه  )ترکیه ای( رشوه و حق و حساب 

داده اند.

خبرگزاری رسمی کره جنوبی به نقل از مقام های نظامی 
این کشور از شلیک آزمایشی یک موشک بالستیک دیگر 

توسط کره شمالی در هفته ای که گذشت خبر داد.
پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا نیز تایید کرد که موشک 
آزمایش شده از نوع قاره پیما بوده و پس از طی مسیری 
در حدود 1000 کیلومتر در جنوب دریای ژاپن به آب 

افتاده است.
آن طور که مقام های نظامی آمریکا می گویند این موشک 
توانسته به لحاظ مدت زمان پرواز )51 دقیقه( و رسیدن 
به ارتفاع جوی )حدود 4500 کیلومتر( از پیشرفت برنامه 

موشکی پیونگ یانگ حکایت داشته باشد.
به گفته مقام های نظامی کره جنوبی، این موشک از منطقه 
پیونگ سانگ، واقع در جنوب استان پیونگان شلیک شده 

است.
همزمان، ژاپن می گوید این موشک که حدود 50 دقیقه 
در آسمان پرواز کرده است برخالف دو موشکی که در 
تابستان گذشته از آسمان شمال ژاپن عبور کردند، وارد 

حریم هوایی این کشور نشده است.
بنابر گزارش ها، کره جنوبی در واکنش به این آزمایش، 
همچون گذشته، چند موشک ضدبالستیک را در سواحل 
مانور  نوعی  کرده است؛  پرتاب  آسمان  به  کشور  این 
موشکی که سئول تالش دارد با انجام آن بالفاصله پس از 
پرتاب های آزمایشی کره شمالی، به این کشور از آمادگی 

دفاعی خود خبر دهد.
آزمایش های  بارها  گذشته  ماه  چند  در  کره شمالی 

موشکی انجام داده بود اما در چند ماه گذشته و پس از 
باال گرفتن تنش کالمی میان رهبر این کشور، کیم جونگ 
اون و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، این کشور 

آزمایش جدیدی انجام نداده بود.
این کشور طی دو پرتاب آزمایشی که اواسط تابستان 
برای  جدیدی  رکورد  شد  موفق  داد  انجام  امسال 
موشک های بالستیک خود ثبت کند و مدعی شد اکنون 
قادر است خاك ایاالت متحده را با موشک های خود 

هدف قرار دهد.
رئیس  ترامپ،  دونالد  کرده  گزارش  هم  کاخ سفید 
جمهوری، هنگامی که هنوز این موشک در آسمان بوده، 

در جریان این آزمایش موشکی قرار گرفته است.

منازعه کالمی میان آقای ترامپ و کیم جونگ اون، رهبر 
کره شمالی در چند ماه گذشته یکی از منابع نگرانی میان 

ناظران تحوالت شبه جزیره کره بوده است.
اواخرتابستان گذشته، آزمایش های موشکی کره شمالی 
نگرانی های جهانی از برنامه هسته ای این کشور را یک 
بار دیگر افزایش داد به طوری که در دو مورد ساکنان 
مناطق شمالی ژاپن پس از آن که آژیرهای خطر به صدا 

درآمدند، ناچار شدند به پناهگاه ها بروند.
منابع خبری کره شمالی می گویند سیستم موشک های 
بالستیک آنها این قدرت را دارد تا خاك اصلی ایاالت 
متحده را هدف قرار دهد. آنها قبال گفته بودند نخستین 

هدفشان در آمریکا، شهر لس آنجلس خواهد بود.
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نسخه چاپی خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
سردبیر: دکتر مهدی آقازمانی
طراحی و نشر: شرکت کتاب

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(

اشتراک شش ماه 130 دالر و ساالنه 200 دالر با
پست FIRST CLASS در خاک ایاالت متحده آمریکا

L o s  A n g e l e s ,  C A ,  U S A
Te l :  8 1 8  9  0 8  0 8  0 8

f a x : 8 1 8  9 0 8  1 4 5 7
w w w. 0 8 . n e t

دعوت تیلرسون از اروپا: روبروی ایران بایستید

نمایش جغد جنگ بعد از 20 سال به صحنه اجرا رسید

رضا ضراب اعتراف کرد: رد پای اردوغان در دور زدن تحریم های ایران

کره شمالی مدعی شد: لس انجلس در تیر رس موشکهای ما
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درکانون خبر:

قانون گذاران کالیفرنیا با تقاضای روزنامه لس آنجلس تامیز مبنی بر در اختیار قرار 
دادن گزارش های پرونده های نمایندگان در مجلس های کالیفرنیا در زمینه  مزاحمت 

جنسی خودداری کردند.
نمایندگان کمیته های سنا و مجلس نمایندگان در پاسخ به درخواست 3 نوامبر 
لس آنجلس تامیز برای دسترسی به پرونده هایی که از آغاز سال 2006 در مورد 
مزاحمت های جنسی از سوی کارکنان مجلس نسبت به قانون گذاران مطرح شده 
، خودداری می نمایند زیرا بسیاری از این موارد ممکن است به دادرسی از سوی 

دادستان و قاضی برسد و فاش شدن جزئیات آن درست نخواهد بود.
دانیل آلوارز از سوی سنای کالیفرنیا و دبورا ِگرآورت، از سوی خانه نمایندگان 
که مسئولیت پرونده های شکایت در هر یک از دو مجلس را دارند گفته اند که تا 

پایان تحقیقات و بررسی شکایت ها، این پرونده ها محرمانه می ماند.    

در حادثه تیراندزی در شهر سانتامونیکا یک نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، افراد مسلح در شهر سانتامونیکا از حومه 

لس آنجلس به یک اتوبوس تفریحی تیراندازی کردند. 
در حالی که 4 نفر با اصابت گلوله زخمی شده بودند، یکی از آنان بر اثر جراحات 

وارده جان خود را از دست داد.

پلیس لس آنجلس اعالم کرد که در حال جستجو برای 2 یا 3 فرد مسلح است 
که در تیراندازی نقش داشته اند.

که  گفتند  است،  ای گردشگری  منطقه  ساکنان سانتامونیکا که شهری ساحلی 
باوجود تعداد زیاد بی خانمان در این منطقه، این تیراندازی آنان را شگفت زده 

نکرده است.

نشست  آخرین  در  کالیفرنیا  دموکرات  حزب  رهبران 
اعضای رهبری حزب که در میلبرا در کالیفرنیا برگزار شد، 
که  دموکرات  سناتورهای  و  نمایندگان  که  گرفتند  تصمیم 
در کنگره و سنا هستند در صورتی خواهند توانست برای 
خود  حزبی های  هم  برابر  در  بعدی  انتخابات  در  رقابت 
از پشتیبانی رسمی حزب برخوردار شوند که بیش از 60 

درصد نمایندگان انجمن های حزبی به او رای دهند.
سنای  رئیس  لئون  کوین دِ  که  آن  از  پس  موضوع  این 

کالیفرنیا اعالم کرد که در سال 2018 با دایان فاین استالین 
سناتور ایالت کالیفرنیا به رقابت خواهد پرداخت و حزب را 

با گونه ای دو دستگی برای گزینش روبرو کرد.
 نمایندگان اتحادیه ها از کوین دِ لئون و رهبران حزب در 
کنگره پشتیبانی خود را از دایان فاین استاین پشتیبانی کردند. 
او پس از این که اعالم کرده بود باید با پرزیدنت ترامپ 
لیبرال ها را در حزب  بوری پیشه کرد، خشم و عصبانیت 

برانگیخته است.

به مهار آتش سوزی در ساختمان یک  نایس موفق  نشانان در شهر ون  آتش 
کلیسای دو طبقه شدند.

این آتش سوزی که در محراب کلیسا رخ داده بود به سرعت گسترش یافت و 
به بخش های باالیی و سقف کلیسا نیز رسید.

در پی این حریق مسیرهای منتهی به کلیسا در خیابان شرمن وی مسدود شد.
کمک  نیز  کلیسا  در  عبادات  ویژه  عملیات  داوطلب  نیروهای  از  نشانان  آتش 

گرفتند و نهایتا شعله های آتش به درستی مهار گردید.
اگرچه در ابتدا از دلیل اصلی این آتش سوزی اطالعی در دست نبود اما این 
اخیرا ماموران پلیس به شواهدی دست یافته آند که می تواند احتمال عمدی بودن 

این آتش سوزی را تایید کند.
نرسیده بود و مصدومیتی گزارش نشده است. در این حادثه که در ساعات  آغاز شب روی داد خوشبختانه آسیبی به کسی 

کوین دِ لئون، رئیس سنای کالیفرنیا، اعالم کرد که کمیته مقررات سنای کالیفرنیا، 
امروز پس از رای گیری،  تصمیم گرفته است تا سناتور تونی مندوزا را از سمت 
اتهام  زمینه  یافتن تحقیقات در  پایان  تا  کالیفرنیا  بانکداری سنای  رهبری کمیته 

مزاحمت جنسی نسبت به یک نماینده زن از کالیفرنیا برکنار نماید.
در کمیته بانکداری سنای کالیفرنیا که اعضای آن از هر دو حزب جمهوری خواه 
و دموکرات است، این تصمیم پس از باال گرفتن درخواست کوین دِ لئون از دو 

سازمان حقوقی و استخدامی مستقل، به طور جدی پی گرفته شده است.
سه نفر از همکاران زن در سنای کالیفرنیا، از تونی مندوزا در مورد درخواست ها 
و مزاحمت های جنسی او شکایت کرده اند یکی از این زنان 1۹ ساله و یکی دیگر 

23 ساله بوده است.

ورودی  بهای  افزایش  با  را  خود  مخالفت  کالیفرنیا  کل  دادستان  بسرا،  حاویر 
اعتراض  این  از جمله یوسی می تی  اعالم کرد. در  به پارك های ملی کالیفرنیا 

دادستان های کل نیویورك، آریزونا و اورگان نیز با او همراه هستند.
در  ملی  پارك های  که  دهیم  اجازه  نمی توانیم  ما  است:  گفته  بیانه خود  در  او 
کالیفرنیا که مورد عالقه عموم مردم است تنها تفریحگاه افراد پولدار باشد. او در 
نامه خود به رئیس پارك ها گفت: همه ما آمریکایی ها، مالکان زمین های عمومی 
هستیم. اداره مدیریت پارك ها در دولت فدرال در اواخر ماه اکتبر اعالم کرده بود 
که در نظر دارد برای تعمیر جاده ها و پل ها و امکانات کمپ ها و دستشویی های 
آن، می خواهند هزینه ورود اتوموبیل های شخصی را از 30 ـ 25 دالر به 70 دالر 
افزایش دهند و موتور سیکلت ها که اکنون بین 15 تا 25 دالر می پردازند، ناگزیر 

به پرداخت 50 دالر شوند و دوچرخه ها نیز 30 دالر بپردازند.

باکانِگرو نماینده پاکویما در خانه نمایندگان کالیفرنیا، در پی فشارهای  رائول 
کنشگران زنان در مورد پرونده مزاحمت های جنسی او نسبت به همکاران زن، 

تصمیم گرفته است که به استعفای خود شتاب ببخشد.
رائول باکانگرو در هفته پیش پس از باال گرفتن گزارش لس آنجلس تامیز در مورد 
شکایت های شش زن مبنی بر مورد مزاحمت جنسی قرار گرفتن از سوی او، اعالم 
کرده بود که جرم خود را می پذیرد و برای پیشگیری از هزینه های اضافی برای 
برگزاری انتخابات زود هنگام، او در روز 1 سپتامبر 2018 استعفا می دهد و برای 
دوره بعد، خود را نامزد نخواهد کرد. لیکن اکنون پس از سخنان آنتونی رندون، 
رئیس خانه نمایندگان کالیفرنیا در مورد پیگیری پرونده، رائول یاکانگرو، استعفای 

خود را فوری به آنتونی رندون تقدیم کرد.

نماینده مجلس ایالتی کالیفرنیا، تراویس اَلِن و جان کاکس سرمایه دار آمریکایی، 
که هر دو نفر از سوی حزب جمهوری خواه آمریکا، نامزد فرمانداری کالیفرنیا در 
سال 2018 هستند در روز 4 ژانویه در گردهم آیی اعضای Tea Party شهر منتون 

در ردلند به مناظره خواهند پرداخت.
جان  بری سخنگوی این گروه حزبی اعالم کرد که در این مناظره که ۹0 دقیقه 
خواهد بود، مردم به طور آزادانه می توانند شرکت نمایند و پرسش های خود را 
در زمینه های افزایش مالیات بنزین و دیگر موضوع های اساسی در کالیفرنیا مطرح 

نمایند.
نظرسنجی مشترك لس انجلس تایمز و دانشگاه USC نشان می دهد که تراویس 
اَلن در بین مردم کالیفرنیا 15 درصد و جان کاکس 11 درصد شانس گزینش دارند 
برنامه در رستوران Mill Creek Cattle در شهر منتون برگزار خواهد شد.و این دو به تنهایی نمی توانند راهی دور دوم شوند و حذف خواهند شد. این 

رد درخواست لس آنجلس تایمز در سنای کالیفرنیا

شلیک مرگبار در سانتامونیکا

تصمیم  مهم رهبران حزب دمکرات در کالیفرنیا

آتش در کلیسایی در ون نایز

تغییر در رهبری کمیته بانکداری سنای ایالتی

تالش دادستانی: حق استفاده از پارک های ملی متعلق به همه است

شتاب در استعفای نماینده خاطی خانه نمایندگان ایالت

مناظره دو کاندیدای جمهوری خواه فرمانداری کالیفرنیا

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
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پاورقی:                                       

در بهمن ماه سال پنجاه و هفت و بعد از فرو ریختن 
نظام شاهنشاهی و برقراری رژیم منحوس جمهوری 
مثل  الساعه  خلق  زیادی  ارگانهای  ناگهان  اسالمی 
قارچ سبز شده و سایه شوم خود را بر سر زوایای پیدا 
و پنهان زندگی این ملت فریب خورده انداختند که 
به عنوان مثال می توان از دادگاه انقالب و دادگاه ویژه 
روحانیت و جهاد سازندگی و بنیاد مستضعفان و بنیاد 
شهید نام برد عالوه بر اینها از ده ها و صدها سازمان 
دیگر که از ذکر نام آنها خود داری شده است می توان 
یاد کرد در این نوشتار بشرح زندگی یکی از کارکنان 
تا برهانی  انجام پرداخته شده  تا  بنیاد شهید از آغاز 
هر چند ضعیف بر این تفکر که لقمه حرام می تواند 
یکی از دالیل مهم ناهنجاری در خانواده باشد و یا آن 
ضرب المثل قدیمی با این مضمون که با هر دست 

بدهی از همان دست خواهی گرفت باشد.
 در اینجا الزم به ذکر است که مراد اینجانب از لقمه 
حرام به مفهوم دینی آن نبوده و منظور اموال منقول و 
غیرمنقولی است که بناحق از دست صاحب آن خارج 

و مورد بهره برداری دیگری قرار گیرد
با این امید که مقبول نظر افتد.
***

احمد شفیعی مردی پنجاه ساله و از کارکنان ارشد 
بنیاد شهید است.

با  و  کرد  بکار  بنیاد شروع  همین  در  از جوانی  او 
پشتوانه خوش خدمتی و چاپلوسی خیلی زود مدارج 
ترقی را پیمود و در نهایت میز یکی از معاونان سازمان 
را اشغال وسالهاست که در پشت همین میز با زد و 
بند به کارچاق کنی همه نوع معامله که هیچ سنخیتی 
با شغل اصلیش ندارد مشغول است و توانست زندگی 
بسیار مجللی برای خود و خانواده اش فراهم کند و 
درحال حاضر عالوه بر شغلی با در آمد بسیار خوب 
در شمال شهریک خانه ویالیی با صد و پنجاه متر زیر 
بنا که روی سیصد متر زمین و با سلیقه احمد ساخته 
شده و دارای سه اتاق خواب و یک هال و آشپزخانه 

بزرگه زندگی نه چندان آرامی را میگذراند.
معموال در طول سال و هر چند وقت یکبار اداره اموال 
تملیکی وزارت دارایی و بعضی ارگانهای وابسته به 
هیئت حاکمه وحتی اداره اوقاف به بهانه حراج اموال 
و امالك مصادره ایی ملک وخانه ومغازه وهرمایملک 
دیگر مردمی که بدالیل مختلف از ترس گرفتار شدن 
بدست ایادی رژیم از کشور خارج و جان بسالمت 
بدر برده بودند را بین خود و افراد خانواده و دوستان 
و همکاران به ثمن بخس واگذار میکردن و احمد هم 
با استفاده ازین موقعیت تابحال چند تایی از آنها را 
بچنگ آورده بود و برای آنکه رد پایی از خود بجا 
نگذارد سند آنها را بنام افراد مورد اعتمادش مثل برادر 
و خواهر و نظیر آنهامیکرد که از این رهگذر سر هما 
هم بی کاله نماند و سند یک آپارتمان و یک مغازه 
در یک مکان خوب بنام او صادر شده و هما آنها را 
چندساله که اجاره داده بود راستی صحبت از هما شد 
و من هنوز اونو بشما معرفی نکردم ولی قبل از آن 
باید بگویم کارهایی از این قبیل که احمد انجام میداد 
توی بنیاد یک امر متداول بوده و هر کدام از کارکنان 
میتوانست  داشت  که  زوری  و  وسع  نسبت  به  بنیاد 
یک گوشه این فرش زربفت و بطرف خودش بکشه 
البته در آنزمان این شایعه خیلی قوت گرفته بود که 
مدیریت بنیاد حکومت درحکومت راه انداخته و زیر 
تبدیل  موقت  بازداشتگاه  به  را  بنیاد  زمین ساختمان 
انداخته و کسی را یارای  ببندی راه  کرده و بگیر و 
مقابله با او نیست و اما چگونگی آشنایی احمد باهما 

که منجر به ازدواج آنها شد.
احمد بیست وچهار سالش بودکه عاشق بیقرار دختر 
همسایه شد نه تنها او بلکه اکثر اهالی محل میدانستند 
یعنی همان دختر همسایه دو سه سالیه که  که هما 
خاطرخواهی  فرهاد  بنام  محل  پسرهای  از  بایکی 
برای  را  فرهاد خانواده اش  بار هم  دو  داره و یکی 
خواستگاری فرستاد ولی هر بار پدر هما بخاطر اینکه 
رد  نداره جواب  و حسابی  درست  آمد  در  و  شغل 

داده بود.
احمد بی توجه به همه این مسائل و از شانس خوب 
بامشکل  هما  پدر  عظیمی  آقای  زمانیکه  در  درست 
برگشت  حال  در  چک هاش  و  شده  روبرو  مالی 
خوردن بود به خواستگاری رفت و با زبان چرب و 
نرم و باسو استفاده از شرایط موجود و دادن وعده و 
وعید نظر پدر هما رو جلب و بدون توجه به مخالفت 
با  زاری هما عروسی سر گرفت و حاال  و  و گریه 
گذشت بیست و پنج سال از آن زمان سعید تنها ثمره 
این ازدواج است که در سال آخر مدیریت دانشگاه 

مشغول تحصیل است.
تب و تاب عشق احمد به هما هم باتوجه به عدم 
عالقه هما به احمد خیلی زود فروکش کرد و روابط 
و شوهر  زن  تا  بود  شبیه  همخانه  دو  به  بیشتر  آنها 
مخصوصابعد از یکی دو اتفاق مهم که در سالها پیش 
افتاده بود و میتوانست بهترین دلیل برای جدایی احمد 
از هما باشه ولی احمد بخاطر ترس از آبرو و از طرفی 
وابستگی شدید پسرش سعید به هما بهمین زندگی 

بقول خودش سگی ادامه داد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که سعید شش سالش شده 
بود و احمد اونو توی یه دبستان خوب ثبت نام کرده 
بود و معموال هر روز وقتیکه سرویس مدرسه برای 
بردن سعید میاومد هما این ماموریت و انجام میداد و 

سعید و سوار سرویس میکرد. 
احمد  از  هما  مختلف  دالیل  به  که  بار  دو  یکی 
خواست تا اونو به راننده سرویس بسپاره در همون 
او در جلو در خونه متوجه  انتظار  چند دقیقه زمان 
ماشینی شد که روبروی خونه آنها پارك کرده و مردی 

هم سن و سال احمد پشت رل نشسته و این خونه 
رو تحت نظرداره خونه احمد توی یه خیابون یکطرفه 
قرار داشت چیزی که مایه تعجب احمد شده بود اینکه 
احمد یکی دو بار تصمیم گرفت بعد از راهی کردن 
سعید بسراغ آن مرد بره تا شاید بتونه از کارش سر 
در بیاره ولی هر بار بعد از رفتن مینی بوس سرویس 
دیگه آن ماشین در آنجا نبود یه بار احمد خواست 
پیش از اومدن سرویس این کار و انجام بده به سعید 
گفت پسرم یه دقیقه همین جابمون و از جات تکون 
نخور تا بابا یه سر بره اونور خیابون و برگرده ولی 
به محض اینکه خواست به اون سمت حرکت کنه 
انگاری طرف دستشو خونده بود چون فورا حرکت 
کرد و از انجا دور شد و دیگر اون طرفا پیداش نشد 
یا اگرهم اومد جایی ایستاد که احمد او نو نبینه این 
جریان آنقدر فکر احمد و بخودش مشغول کرده بود 
در  بچه های حراست  با  تصمیم گرفت  بار  که چند 
میون بزاره یا از دوستانش تو وزارت اطالعات کمک 
بگیره ولی خوشبختانه قبل از اینکه کار بیخ پیدا کنه 
سوظن  کمترین  اینکه  بدون  شد  گور  و  گم  طرف 
احمد و متوجه هما کنه ولی مورد د وم کامال با این 
متفاوت بود احمد دو سه بار و بطور کامال تصادفی 
متوجه مکالمات مشکوك هما شده بود ولی قبل از 
آنکه چیزی دستگیرش بشه هما اونو دید و مکالمه 
رو قطع و هر بار به نحوی از کنار موضوع گذشته بود 
و حتی یکبار هم که فکر میکرد موقعیت مناسبی گیر 
آورده و داشت توی گوشی هما دنبال مورد مشکوك 
میگشت نه تنها چیزی عایدش نشد تازه هما مچش 
و گرفت ولی از قرار معلوم آنقدر به خودش مطمئن 

بود که اصال بروی احمد نیاورد.
رو  اداره  باغبون  اداری  ساعت  بین  که  روز  یه  تا 
خونه  باغچه  گوش  و  سر  به  دستی  تا  بود  برداشته 
بکشه و ترتیب سمپاشی چندتا درختی رو که احمد 
خیلی دوست داشت و بده وقتی نزدیک خونه رسیدن 
احمد هما رو دید که از خونه خارج شده و منتظر 

تاکسی بود .
گرفت  تصمیم  و  کرد  گل  شیطنتش  ناگهان  احمد 
بود  قرار  حسن  مش  گفت  باغبون  به  کنه  تعقیبش 
داروهای عیال و بگیرم ولی یادم رفت و حاال بدون 
دارو برم خونه پوستم و میکنه و همانطور که از دور 
در خونه رو نشون میداد گفت پالك سی وشش بعد 
از ظهر ساعت چهار منتظرتم و بعد در حالیکه باعجله 
پیاده  حسن  مش  تا  میکرد  باز  و  شاگرد  سمت  در 
شه یه بار دیگه گفت یادت نره پالك سی و شش  
بمحض اینکه مش حسن پیاده شد و درو بست احمد 

حرکت کرد تا تاکسی رو گم نکنه. 
تا  بود  خورده  جا  احمد  کار  ازین  که  مش حسن 
وقتیکه ماشین احمد از دیدش بیرون بره اونو بانگاه 

بدرقه کرد.
تاکسی البالی ماشین ها درحرکت بود و احمد تمام 
حسی  یه  انگار  چشاش  توی  بود  ریخته  و  زورش 
تاکسی  باالخره  بیفته   اتفاقی  قراره  می گفت  بهش 
مقابل در یه بیمارستان ایستاد هما پیاده شد و بداخل 

بیمارستان رفت.
احمد با عجله رفت توی کوچه مجاور بیمارستان 
که  پرستاری  طرف  به  هما  کنه  وپارك  ماشینش  تا 
پشت میز اطاعات روی یه صندلی نشسته بود رفت 
و پرسید: اتاق شماره چهل وهشت کدوم طبقه س؟ 

 پرستار جواب داد انتهای راهرو سمت چپ.
هما بطرف انتهای راهرو در حرکت بود که احمد 
وارد شد و از دور هما رو دید و با احتیاط تعقیبش 
کرد هماشماره اتاقهارو از نظر می گذروند تا چشمش 
وارد  بود  باز  نیمه  در  افتاد   شماره چهل وهشت  به 
اتاق شد فرهاد در حالت خواب و بیداری بود وقتی 
صدای هما رو شنید برگشت یک حالت خوشحالی 
تو چشمان بیروح و کم سو و چهره تکیده ش پیدا 
گفت:  میومد،  چاه  ته  از  انگار  که  با صدایی  و  شد 

خوشحالم که اومدی.
باز  نیمه  در  الی  از  شد  نزدیک  اتاق  در  به  احمد 
به داخل اتاق نگاه کرد اتاق دو تخته و تخت بغلی 
خالی بود هما در فاصله بین دو تخت و پشت به در 
ورودی ایستاده بود احمد برای لحظاتی چهره فرهاد 
اومد شماره  نو نشناخت کمی عقب  او  و دید ولی 
اتاق و بخاطر سپرد و برگشت وقتیکه میخواست از 
بیمارستان خارج بشه یکی از پرسنل مرد بیمارستان و 
دید که مشغول سرو غذا بود ناگهان فکری بخاطرش 
رسید بطرفش رفت و سالم کرد مردکه یکه خورده 
بود کمی به دور و برش نگاه کرد و وقتیکه مطمئن 
شد که مخاطب خود اوست جواب سالمش و داد و 

گفت: بفرمائید. 
احمد گفت: یه کار کوچیک دارم و یه انعامی هم 

پیش من داری.
 مرد گفت: کارتون چیه؟ 

اتاق  مریض  بیماری  و  اسم  میخوام  گفت:  احمد   
شماره چهل وهشت و بدونم مرد کمی فکر کرد و 
گفت: همین جا بمون تامن برگردم بعد دوان دوان 
کمی صحبت  از  بعد  و  رفت  اطالعات  میز  بطرف 
با پرستار برگشت و گفت اسمش فرهاد احمدیه و 
این  توی  میگن  و  کبده  پیشرفته  سرطان  مریضیش 
یکهفته که اینجا بستریه حالش به مراتب بد تر شده و 

امیدی به بهبودیش نیست. 
کف  داشت  مشت  توی  که  رو  اسکناسی  احمد 
دستش گذاشت و ازش تشکر کرد و باعجله از آنجا 

خارج شد.
فرهاد به هما گفت: قسمت این بود که من با این 
حسرت بزرگ از این دنیا برم و بعد از هما خواست 
تا تکه کاغذی رو از توی کشوی پاتختی برداره هما 
درحالیکه داشت کاغذ و برمیداشت گفت: حاال این 

چیه؟
بیماریم چیه رفتم و  فرهاد گفت: روزیکه فهمیدم 
این سند و بنام تو کردم این آدرس دفترخونه س باید 
بری پیش سردفتر ازت امضا می گیرن و سند و بهت 
میدن بعدا هرطور که خودت صالح دونستی براش 

سرمایه کن.
هما درحالیکه اشک تو چشاش حلقه زده بود گفت: 
این کارا چیه انشااهلل بزودی حالت خوب میشه و از 

اینجا مرخص میشی؟
ازت  تمومه  کارم  من  تعارفه  یه  این  گفت:  فرهاد 
میخوام که حسابی مواظبش باشی حاالم ازت میخوام 

که بری.
روی  سختی  به  و  پاهاش  سنگینی  درحالیکه  هما 
آخرین  این  و  شد  خارج  آنجا  از  می کشید  زمین 

دیدارشان بود.
هما بعد از خروج از بیمارستان یه ماشین در بست 
گرفت تا زود تر بخونه برسه توی تاکسی چشمش از 
شیشه به خیابون بود ولی او به چیزی توجه نداشت 
و زندگی پر فراز و نشیب فرهاد و در ذهنش مرور 

میکرد.
فرهاد سه سال بعد از ازدواج هما با دختری آشنا 
شد که سابقه مبارزاتی داشت و مدتی از عمرش و 
در زندانهای رژیم و زیر شکنجه های شدید روحی 
و جسمی سپری کرده بود و با اینکه چندبار براش 
موقعیت ازدواج جور شده بود ولی او همیشه طفره 
ازدواج هم  از  او  از دالیل مهم فرار  میرفت و یکی 
این بود که بعد از آزادی بیشتر شبها توخواب کابوس 
می دید و آن صحنه های شکنجه جلو چشاش ظاهر 
و باعث می شد تا تو خواب زوزه بکشه و ناله کنه و 
صداهای عجیب وغریب از دهانش خارج بشه و از 
این  بشه  اطرافیانش  ناراحتی  موجب  و  بپره  خواب 
اواخر که چند بار دچار حمله های هیستریک و تشنج 
آن  دیدن  با  مادرش  بود  کرده  کف  دهانش  و  شده 
حالت نزدیک بود سکته کنه و با اصرار افراد خانواده 
پیش یه دکتر متخصص رفت و بعد از انجام چند تا 
آزمایش معلوم شد که بیماری صرع هم به مشکالت 
سعی  قرص  با  بود  مدتی  وحاال  شده  اضافه  دیگه 
میکرد اونو کنترل کنه و همیشه دعا میکرد که توی 
کوچه وخیابون دچار این حمله نشه اون میدونست 
بزاره   میون  با هر خواستگاری در  و  این مشکل  که 
میره و به پشت سرش هم نگاه نمیکنه بخاطر همه 
این مشکالت عطای ازدواج و به لقایش بخشیده بود 
و اجازه ورود هیچ خواستگاری رو بخونه ش نمیداد 
تا اینکه یه روز تو خیابون دچار حمله صرع شد و 
از شانس او فرهاد متوجه شد و اونو روی لبه باغچه 
جلو یه مغازه نشوند و یه بطری آب معدنی گرفت و 
کمی رو بصورت او پاشید تا کمی حالش جا اومد و 
بعد با اصرار اونو بخونه رسوند و همین اتفاق ساده 
باعث آشنایی آنها شد بعد از مدتی که از آشنایی آنها 
گذشت و فریبا تمام قصه زندگیش و جز به جز برا ی 
فرهاد تعریف کرد فرهاد از او تقاضای ازدواج کرد. 
فریبا گفت: یعنی با وجود این همه مشکالتی که من 

دارم باز هم تمایل داری که بامن ازداج کنی؟
فرهاد گفت: از صمیم قلبم

فریبا گفت: مطمئنی که پشیمون نمیشی؟
فرهاد گفت من مطمئنم توهم مطمئن باش. 

آنها خیلی زود ازدواج کردن و به همان سرعت هم 
زندگیشون نابود شد و از بین رفت تازه سه روز از 
اعالم خبر بارداری فریبا گذشته بود و در این سه روز 
فرهاد روی آسمونا راه می رفت که در ساعت حدود 
ده صبح یه اتومبیل سواری با دو سرنشین مرد و یه 
زن به در خونه اونا اومدن و زنگ در خونه رو بصدا 

در آوردن
مادر فریبا خواست بره درو وا کنه ولی فریبا پیشدستی 
کرد و سریع چادر و روی سر انداخت و بطرف در 
رفت وقتیکه درو وا کرد و چشمش به قیافه آنها افتاد 
دنیا پیش چشاش تیره و تار شد چیزی نمانده بود که 

قالب تهی کنه و یا غش کنه و رو زمین بیفته.
بود گفت:  فریبا شده  متوحه وحشت  زن که گویا 
نترس نترس چیزی برای ترس وجود نداره لباست و 
بپوش و با ما بیا یه چند تا سئوال ازت میپرسن و بعد 

بر میگردی خونه.
فریبا گفت: چه سئوالی چه جوابی من از روزیکه 

آزاد شدم خبر دوتا کوچه پائین ترو ندارم؟
زن گفت: ماهمه اینا رو میدونیم ولی این یه روال 
عادیه هرچند وقت یه بار باید یه مالقات کوتاه باهم 
داشته باشیم در این لحظه مادر فریبا که تازه فهمیده 
خدا  ترو  گفت:   گریه  با  قراره  ازچه  جریان  بود 

نبریدش دخترم تازه سر و سامون گرفته حامله س

افسانه

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

ادامه در شماره آینده

داستان بلند دنباله دار به قلم سیاوش صابر
قسمت اول

نویسنده این داستان بلند در ایران زندگی می کند و به خاطر شرایط اختناق در جمهوری اسالمی از افشای نام حقیقی او معذوریم، لذا 
این داستان با نام مستعار سیاوش صابر منتشر می گردد. اما حوادث آن بر مبنای رخدادهای حقیقی به رشته تحریر درآمده است.
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جمعه 10 آذر/1 دسامبر

1316 خورشیدی ) 1۹37 میالدی(
درگذشت سید حسن مدرس، روحانی و نماینده 

مجلس شورای ملی
1325 خورشیدی ) 1۹46 میالدی(

زادروز ابراهیم آشتیانی بازیکن و مربی فوتبال
1332 خورشیدی ) 1۹53 میالدی(

زادروز - شهال معززی،هنرمند نقاش
1350 خورشیدی ) 1۹71 میالدی(

جزیره  سه  تصرف  دلیل  به  ایران  از  عراق 
ابوموسی، تنب کوچک و بزرگ، به سازمان ملل 

شکایت کرد
1357 خورشیدی ) 1۹78 میالدی(

شروع سردادن تکبیر )اهلل اکبر( بر سر پشت بام 
های تهران، توسط انقالبیون

138۹ خورشیدی ) 2010 میالدی(
درگذشت بیژن الهی، مترجم، شاعر و نقاش در 
65 سالگی در تهران. بیژن الهی که متولد تیرماه 
1324 بود، عصر سه شنبه 10 آذر )اول دسامبر( 

بر اثر عارضه قلبی درگذشت

شنبه 11 آذر/2 دسامبر

1300 خورشیدی ) 1۹21 میالدی(
مبارز  جنگلی،  خان  کوچک  میرزا  درگذشت 

انقالب مشروطه و سردار جنبش جنگل
1302 خورشیدی ) 1۹23 میالدی(

زادروز جالل آل احمد، نویسنده معاصر
کتاب  شرکت  در  احمد  آل  جالل  آثار  اکثر 

موجوداست
1356 خورشیدی ) 1۹77 میالدی(

زادروز ساالر عقیلی، خواننده سنتی 
کتاب  این هنرمند در شرکت  آثار صوتی  کلیه 

موجوداست

1367 خورشیدی ) 1۹88 میالدی(
نویسنده   - شهابی  اکبر  علی  دکتر  درگذشت 

وپژوهشگر

یکشنبه 12 آذر/3 دسامبر
1284 خورشیدی ) 1۹05 میالدی(

زادروز غالمحسین صدیقی، استاد دانشگاه تهران 
و وزیر پست، تلگراف و تلفن )در دولت اول( و 

وزیر کشور )در دولت دوم( دکتر مصدق

1340 خورشیدی ) 1۹61 میالدی(
منع ورود طال به کشور تصویب شد
1345 خورشیدی ) 1۹66 میالدی(

و  میلیون  پنج  و  بیست  کشور،  کل  جمعیت 
هفتصد و هشتاد و نه هزار نفر اعالم شد

1363 خورشیدی ) 1۹84 میالدی(
درگذشت بهرام صادقی، نویسنده

1377 خورشیدی ) 1۹۹8 میالدی(
سری  )از  منتقد  شاعر،  مختاری،  محمد  قتل 

قتل های زنجیره ای(

13۹1 خورشیدی ) 2012 میالدی(
و  شناس  جامعه  نراقی،  احسان  درگذشت 

نویسنده ایرانی در سن 86 سالگی.
اکثر آثار احسان نراقی در شرکت کتاب موجود 

است

روزشمار     دوشنبه 13 آذر     4 
دسامبر

12۹3 خورشیدی ) 1۹14 میالدی(
احمدشاه  توسط  ملی  شورای  سوم  مجلس 

گشایش یافت.
1360 خورشیدی ) 1۹81 میالدی(

درگذشت جال اللدین تاج اصفهانی، استاد آواز 
)متولد 1282 در اصفهان(

سه شنبه 14 آذر/5 دسامبر

1304 خورشیدی ) 1۹25 میالدی(
زادروز مارکو گریگوریان، نقاش، هنرشناس و 

بازیگر ایرانی - ارمنی
1320 خورشیدی ) 1۹41 میالدی(

درگذشت میرزاطاهر تنکابنی - دانشمند معاصر
1333 خورشیدی ) 1۹54 میالدی(

به  تهران  دانشگاه  محوطه  در  مسجد  احداث 
دستور محمدرضاشاه پهلوی

1337 خورشیدی ) 1۹58 میالدی(
تظاهرات مخالف با ایران در بغداد

133۹ خورشیدی ) 1۹60 میالدی(
سرلشکر نعمت اهلل نصیری رئیس شهربانی شد

134۹ خورشیدی ) 1۹70 میالدی(
امضای اسناد خط مرزی ایران و شوروی

1356 خورشیدی ) 1۹77 میالدی(
وزیر  نخست  اقبال،  منوچهر  دکتر  درگذشت 

دوره پهلوی دوم.
136۹ میالدی ) 1۹۹0 میالدی(

درگذشت دکتر غالمحسین یوسفی - پژوهشگر، 
ادیب، مؤلف و شاعر

شرکت  در  یوسفی  غالمحسین  یاد  زنده  آثار 
کتاب موجودند

چهارشنبه 15 آذر/6 دسامبر
1340 خورشیدی) 1۹61 میالدی(

زادروز فرهاد ارژنگی نوازنده تار و آهنگساز
1352 خورشیدی ) 1۹73 میالدی(

رجل   - فرخ  سیدمهدی  سناتور  درگذشت 
سیاسی

1357 خورشیدی ) 1۹78 میالدی(
اعلم(-  درگذشت دکتر عیسی صدیق )صدیق 

مؤلف و استاد ممتاز دانشگاه
136۹ خورشیدی ) 1۹۹0 میالدی(

درگذشت دکتر منوچهر جهانبگلو - پژوهشگر، 
نویسنده، نوازنده و موسیقیدان

1375 خورشیدی ) 1۹۹6 میالدی(
فیلمنامه  و  کارگردان  حاتمی،  علی  درگذشت 

نویس

1384 خورشیدی ) 2005 میالدی(
هوایی  خط   130 سی-  هواپیمای  سقوط 
حکومت،  لیاقتی  بی  بدلیل  اسالمی  جمهوری 
از فرودگاه مهرآباد، که  از برخاستن  اندکی پس 
در این حادثه، ۹4 نفرشامل نیروهای نظامی سپاه 
) سرکوبگر( و ارتش ایران و خبرنگاران، کشته 

شدند.
138۹ خورشیدی ) 2010 میالدی(

از  احمد،  آل  سادات  الدین  شمس  درگذشت 
نویسندگان معاصر و برادر جالل آالحمد بود. از 
آثار او مي توان به  » گاهواره«، »عقیقه«، »مجموعه 
قصه قدمایي«، »سیروسلوك«، »ازچشم برادر« و 

»حدیث انقالب » اشاره کرد.

پنجشنبه 16 آذر/7 دسامبر
1315 خورشیدی ) 1۹36 میالدی(

زادروز پرویز خائفی، شاعر
1332 خورشیدی ) 1۹53 میالدی(

کشته شدن سه دانشجو - مهدی شریعت رضوی، 
مجروح  و  گنیا-  بزر  مصطفی  قندچی،  احمد 
شدن عد های از آنان در تظاهرات اعتراض آمیز 
برقراری  مناسبت  به  تهران  دانشگاه  دانشجویان 
به  بعدها  روز  )این  انگلیس  و  ایران  بین  روابط 

عنوان روز دانشجو شناخته شد(
1372 خورشیدی ) 1۹۹3 میالدی(

درگذشت جواد معروفی، موسیقیدان
آثار زنده یاد استاد جواد معروفی به صورت سی 

دی و کتاب موجود است
درگذشت منوچهر نوذری، برنامه ساز رادیو در 

ایران

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
24 تا 30 نوامبر  )3 تا 9 آذر(

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

خبر اول: دو نفر از هواداران کمپین ری استارت 
تهران  در  پرسپولیس  فوتبال  باشگاه  دفتر  مقابل 
این  در  کردند.  عمدی  افروزی  آتش  به  اقدام 

حادثه نگهبان ساختمان دچار مصدومیت شد.
شهروند ایرانشهر که خودش یکی از سران کمپین 
که  حسینی  سید  آقا  به   )Shutdown( دانه  شات 
برای  را   )Restart( استارت  ری  کمپین  و  برنامه 
میکنه،  مدیریت  اسالمی  جمهوری  به  اعتراض 
به  بروبچتون  بود  قرار  عزیز،  برادر  که:  داده  پیغام 
ساختمونای دولتی و حکومتی حمله کنن، نه باشگاه 
پرسپولیس! داداش حاال اگه استقاللی )تاج( هستی 
که دیگه نباس بچه هاتون به بهانه مبارزه با عوامل 
اینجوری  اگه  بترکونن.  بزنن دفتر قرمزها رو  رژیم 
پیش بره، فردام هر کی از ننه اش قهر کنه می خواد 
دق دلیش رو سر هر جایی که باهاش حال نمیکنه 
خالی کنه و بگه ری استارتش کرده و ری استارت 
تنها راه نجات مملکته. نه آقا سید گل، ری استارت 
راهش نیست، فقط باس شات دانش کرد و خالص!

کریمی،  علیرضا  مشکوک  باخت  دوم:  خبر 
حریف  با  نشدن  روبرو  برای  ایرانی  کشتی گیر 
اسرائیلی در مسابقات امیدهای جهان در لهستان، 
شبکه های  در  گسترده ای  انتقادهای  و  واکنش 
این  به همراه داشته است. در ویدیوی  اجتماعی 
مسابقه صدای مربی علیرضا کریمی شنیده می شود 

که فریاد می زند: »بباز علی، باید ببازی!«
می خواد  دلش  آدم  اولش  که  خبراس  اون  از  این 
اونم  از قضای روزگار  بانیش که  باعث و  بزنه سر 
جون  »علی،  بگه:  بهش  و  بشکنه  رو  علیه  اسمش 
مادرت بکش از این مملکت بیرون!« یا »بمیر علی، 
مراد  خر  سر  داداشمون  که  فعال  اما  بمیری!«  باید 
سواره و داره می تازه: »بتاز علی، باید بتازی!« تا یه 
روزی باالخره ازاون باال با مغز گرپی بخوری زمین 
و بترکی و یه ملت که هیچی، یه دنیا از شرت راحت 
شن. بیچاره این پهلوون علیرضا که امید اول مدال 
آوری برای ایران بود و برای بار دوم بخاطر روبرو 
نشدن با حریف اسراییلی بازوندنش؛ حاال فدراسیون 
بیانیه داده، دمت گرم که بخاطر آرمان های  کشتی 
ملت فلسطین قربانی شدی و کلی اراجیف دیگه که 

واسه این بچه نه مدال میشه و نه مقام. با مزه اش 
اینه که آقایون تو بیانیه اشون گفتن احتماال خیلیا از 
مردم فلسطین از این فداکاری )اجباری!( بی خبرن و 
بی خبرم میمونن. ای تف به قبر بابای تو و اون ملت 
مظلوم که اصن به ما هیچ ربطی ندارن و فقط مثه 
جاروبرقی پول و آبروی مملکت ما رو باال میکشن 
و آخرشم میپرن بغل گرم کشورهای عربی و دو تا 
فحش نثار ما ایرانیای عجم )زبون نفهم( و مجوس 

میکنن. 
سابق  معاونین  از  یکی  بقایی  حمید  سوم:  خبر 
زمان  در  در جلسه ای  گفته  نژاد  احمدی  محمود 
به  وقت  جمهور  رئیس  حضور  با  دهم  دولت 
رئیسی  ابراهیم  جمله  از  جلسه  در  حاضر  افراد 
سکه  پنج  اخیر(،  جمهوری  ریاست  )کاندیدای 
اهدا شده است. دفتر ابراهیم رئیسی، تولیت آستان 

قدس رضوی ادعای بقایی را رد کرده است.
دوروغ  دارن  همشون  ایرانشهر  شهروند  نظر  به 
سکه  تا  پنج  فقط  چون  میگه  دوروغ  بقایی  میگن! 
نبوده و خیلی بیشتر از اینا بوده و ابراهیم رئیسی هم 
دوروغ میگه چون خیلی بیشتر از پنج تا سکه گرفته 
نژادم  احمدی  خود  وسط  این  و  نگرفته  میگه  که 
دوروغ میگه چون هیچی نمیگه و نمیشه رییس یه 
دولت کامال دوروغگو هیچی نگه، اونم آدمی )!( که 

اگه حرف نزنه، فکر میکنه الل از دنیا میره.

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
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 Education  1100   آموزش 

CLASSIFIEDنیازمندی های ایرانشهر
 Education   1100    آموزش

 Automobile   2100  اتومبیل

 Notifications  2500  اطالعیه ها

 Properties     2800     امالک

 Sale           3100           حراج

 Sevices        4100        خدمات

رقص، موسیقی، نقاشی ...

تعمیر، صافکاری، فروش، ...

اجتماعی، حقوقی، خصوصی، ...

اجاره، خرید، فروش، ...

دولتی، شخصی، وام ...

پزشکی، حقوقی، مسافرتی...

 Job         6100          کار

   Goods      6500          کاال

 Business   6700   کسب و کار

 Food           7100      مواد غذایی

 Equipments 8100 وسایل ارتباط

 Art              9100                هنر

استخدام و جویای کار، آژانس های کاریابی ...

خرید، فروش،  ...

عمده فروشی، سوپرمارکت، ، ...

پیجر، تلفن، ...

خوشنویسی، نقاشی، رقص...

خرید، فروش،  ...

کالیفرنیا آتو رکینگ
 California Auto wrcking 
(818) 768-7604
AllAutoPartsFinders.com

اتاق و گست هاوس همیشه برای 
اجاره موجود است حتی بطور موقت

 (310) 867-1770

مرکز برابری پارس
جهت یاری رساندن به پناهندگان و 

هم میهنان تازه وارد 
(818) 616-3091

بهاران، شبنم - پارس
(818) 774-1414
 (818) 201-0500

به یک نفر راننده، یک نفر گرفیک 
دیزاینر و مهندس برق نیازمندیم

(310) 422-4692

آبعلي، ماست و دوغ و لبنیات
     (818) 409-0117  

حیدري، مصطفي
 (714) 871-8234

 Automobile  2100  اتومبیل

 Notifications 2500   اطالعیه ها

Properties   2800   امالک

 Sevices   4100   خدمات

 Sale        3100         حراج

کتاب حیف که زود بزرگ شدم 
)خاطرات حمام زنانه (

زیر قیمت بازار
(818) 469-0999

 Job        6100        کار

 Food   7100    مواد غذایی

 Art         9100          هنر

حقوقی 

اجتماعی

کانون وکالی رسمی ایرانی در آمریکا
Specialty

 MCLE Event!
 We all need those specialty MCLE
units! At this event, you

 will have the opportunity to get
your necessary units for

 Elimination of Bias and
Competency in one night!

 When: Thursday, November 30,
2017
Time: 6:00 pm - 9:00 pm
Location: Beverly Hills Public Library

                   444 North Rexford Drive
                 Beverly Hills, CA 90210

Cost: IALA Members : $55.00
                   Non-Members  : $65.00

 Parking: FREE after 5PM.
 Dinner and Drinks: Will be provided.
Seating is LIMITED.

ایالت مارکت
(310) 659-7070
(310) 659-3528(Super)
(310) 659-9253 (Fish)
(310) 659-9250(Meat)

وودلند هیلز مارکت
(818) 999-4477

ناوی، فریدون   
Accounting Services(Enrolled Agent)

مشاور مالی و مالیاتی
متخصص و مدافع حقوق مالیاتی شما

در امور آدیت                         
  Audit

مشاور مالیاتی متخصص در امور
خرید و فروش امالک و مستغالت

(310) 207-6500
www.consultax.com
info@consultax.com

حسابدار

نیازمندی های ایرانشهر گره گشای نیاز هر ایرانی

818-9 08 08 08
بخش جویای کار و هم اتاقی
 برای متقاضیان رایگان است

 آموزش زبان فارسی
فکوري، مآوا

(310) 741-0085
mfakoori7@gmail.com

آموزش بدنسازی
الدن کالب

(310) 962-7010
wwwladanfitnessclub.com
ladanshow@yahoo.com

آموزش رانندگی
پارس

(818) 996-2945
(213) 388-0989

آموزش کامپیوتر

رنجبر، امیر
(818) 282-3918

صافکاری

خرید و فروش

یوروپین کولیژن کلینیک
(310) 445-5333
(310) 445-3999
 (213) 216-8282

دان تان ال ای موتورز 
نیک والدت 

(213) 748-8951
dtlamotors.com

تعمیرگاه

سي بي اس اتو 
(818) 765-5300
CBSautobody.com

لوازم یدکی

خرید - فروش

میکاییل، بهروز
(310) 617-6272
MichaelMikail@aol.com

دفتر اداري سوپر دولوکس نو ساز با 
فوت  تا ٦٠٠٠  فوت  از ١٠٠٠  مساحت 
در بهترین منطقه نورت  هالیوود با 
پارکینگ نامحدود و تاالر کنفرانس 
مشترک ١٨ نفرهطبقه اول و طبقه دوم 
با قیمت استثنایي به شرط کردیت 

خوب ٢ ماه رایگان
(818) 523-2600        David

اجاره

آمورزشگاه ارت                                       
 Los Angeles Ort College

  
(323) 966-5444
(818) 382-6000
www.laort.edu

آدامز کولیژن کلینیک 
 (323) 936-3636

جرمن تک 
 (818) 625-8887 
(818) 264-0777

سي بي اس اتو بادي شاپ
(818) 765-5300
CBSautobody.com

مید ولي آتو کولیژن سنتر
(818) 996-1466

آناهایم مرسدس بنز
رامین آرین

مکس توحیدیان
ماش نوذری

(714) 777-7560
(310) 386-0300Cell
AnaheimMercedes.com

بخشی شوران 
(323) 651-0414

Extar Co                       آقایی، خسرو
(310) 315-9622
ExtarCo.com

امینی، دانی
(818) 986-3900
(818) 462-7700
(818) 342-9084

 خسروي، علي
(310) 274-3445
(310) 967-9530

شیمی، نوشین
(310) 498-1090

فرزان، ژانت
 (310) 475-2122
JanetFarzan.com

کاکاوند )پورنگ( مینا
(949) 552-6060
(949) 202-7484 Cell

مفید، اردوان
(310) 948-6071
(949) 223-7214

منیفی، ویدا
(818) 705-7653
VidaMonify.com

یک اتاق خواب مبله با تمامی امکانات در 
یک در یک منزل زیبای 5 خوابه برای 

اجاره ماهیانه هزاردالر
(818) 300-7226

حقوقی
فرشي، دکتر آلن

(818) 666-3183
www.casedismissed.us

مسافرتی

آژانس مسافرتی شهرزاد
(310) 477-9400
shahrzadtours@yahoo.com

کاشاني همایونفر، مهشید
(310) 666-6816

عمده فروشی

چاپ چاپ
(818) 884-0054 
(818) 776-8833

صدف، شرکت مواد غذائي
(323) 234-6666 

سبالن 
(480) 319-5411 

سوپرمارکت

اس جي اس
(213) 593-1200  

سوپرمارکت

کي یو مارکت و پرودوس
  (818) 345-4251
(818) 758-9995
shopQmarket.com

خوشنویسی

خوشنویسی کامپیوتری شرکت کتاب
(310) 477-7477
(800) 367-4726

شخصی

سه جلد دیوان حافظ نفیس )١5٠ دالری(
با قیمت هر جلد 75 دالر برای حراج

(818) 469-0999

دو جلد قرآن با ترجمه فارسی )٦٠ دالری(
با قیمت هر جلد 35 دالر برای حراج

(818) 469-0999

استخدام و جویای کار

کافی شاپ جهت تکمیل کادر خود، 
تعدادی آقای جوان و با حسن سلیقه 
هیلز  وودلند  در  همکاری  جهت  را 

دعوت می کند
(424) 395-8293

Properties   2800   امالک

هم اتاقی خانم در انسینو
 (818) 645-3959

اجاره

 Food   7100    مواد غذایی
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روی میز تحریریه: »آرای نویسندگان مقاالت  منتشر شده در ایرانشهر الزاما دیدگاه این نشریه نیست«

نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

:UCLA دکتر نادر سعیدی - جامعه شناس و استاد دانشگاه

بباز، باید ببازی »ایرانی«

حماقت تا کجا؟

نگاهی بنیادین به آموزه های اجتماعی آیین بهایی:)قسمت پنجم و آخر(

بهاءاهلل و بازسازی جامعه

علیرضا کریمی کشتی گیر جوان، 
در حالی که از رقیب روس خود 
کنار  از  فریادی  است،  بوده  جلو 

تشک می شنود:
»باید ببازی علیرضا«!

ایسنتاگرامش  در  و  باخت  او  و 
نوشت: »آخرین سنگر ما سکوته! 

حق ما هم هیچ وقت گرفتنی نیست!«.
 داستان را همه  شما می توانید حدس بزنید: برای 
با رقیب اسرائیلی جلوگیری شود،  اینکه از مواجهه 
برنامه  مدیران تیم ملی این بود که مقابل حریف روس 
ببازد! حریف روس نهایتا مدال طال را گرفت و کریمی 
پس از این هم، در رده بندی به حریف اسرائیلی خورد 

و از مسابقه کناره گیری کرد! 
چقدر این ماجرای ساده، به نحو سمبولیکی داستان 
ملت ایران در چهار دهه  اخیر بوده است!؟ ما می بازیم تا 
کسان دیگر ببرند! ملت ایران، از نفت و گاز خود هزینه 
می کند، تا کسانی پرچم جنگ طلبی خود را افراشته نگه 

دارند تا به خیال خود آمریکا و اسرائیل را نابود کنند!
 احمدی نژاد در پوپولیسم فقط کمی گستاخ تر بود که 
می گفت: »اسرائیل و آمریکا به زودی نابود می شوند!« 
وگرنه همه می دانند کشوری که در حال حرکت به 
سوی نابودی ست خود ماییم! ماییم که از منابع روی 
آینده   از  و  می کنیم  هزینه  خود  زمینی  زیر  و  زمینی 
خود می زنیم به این خیال باطل که ستمگران جهانی را 

متوقف کنیم اما محصولش، تا این لحظه باخت خود 
ماست!

اما در این بازی که به اصطالح »ما« راه انداخته ایم، 
طبعا همه کس بازنده نیست. این بازی برنده هایی هم 
دارد. مثال حریف برنده است! به ویژه روسیه برنده 
است! البته فقط در ورزش نیست که روسیه از این 
پروژه   جنجال  است!  برده  بهره ها  ایرانی  حماقت 
امپریالیست  ماهی های درشتی که دولت  هسته ای و 
زمانی  می گیرد،  هم  هنوز  و  گرفت  آن  از  روسیه 
می توانست از بهترین سوژه های مجله  گل آقا)مجله ای 
طنز که در ایران منتشر می شد( باشد!... اما راستش من 

دیگر خنده ام نمی گیرد!
و اما آن صدا که از گوشه می آید: اشتباه است اگر که 
فکر کنیم این تنها صدای فرماندهان سپاه و روزنامه  
هم  ملی«  جبهه   »پیرمرد  آن صد  داخل  است.  کیهان 
هست. چپ مبارز سابق هم هست. چپ نو هم هست! 
تمامی اینها به ملت ایران می گویند: ملت ایران بباز! 
ملت ایران هزینه کن! چون ما مخالف استانداردهای 
بین المللی هستیم و به حق موجودیت کشورهای ریز و 

درشت اعتنایی نداریم! شما هزینه کنید، تا »آرمان های« 
ما زمین نماند! و باز اگر صادق باشیم، خودِ ما غالبًا 
موافق این سیاست ها بودیم وگرنه اعتراض می کردیم! 
شما کجا سراغ دارید تحصیل کرده و نخبه  ایرانی نامه 
سیاست های  که  کند  سوال  معقول  خیلی  و  بنویسد 
جنگ طلبانه  تا کی ادامه پیدا می کند!؟ اما عکسش رخ 
داده: نامه نوشته اند خطاب به مقامات وقت آمریکا و 
آنها را به کوتاه آمدن در برابر حکومت زورگو و ناقض 
حقوق بشز ایران، تشویق کرده و گاهی، عین رسانه های 

رسمی حکومتی، تهدید هم کرده اند!
خودمانیم و خلوت مطالعه، چند بار خودِ شما که 
این یادداشت را می خوانید به مواضع جنگ طلبانه  یک 

چپ گرا یا راست گرا در فیسبوك »الیک« زده اید!؟
می کند  قبول  باشد  اگر  صادق  کریمی،  علیرضا 
که خودش پیش از شروع مسابقات، با صدای »بباز 
علیرضا« همکاری کرده است! آنجا که دم فروبسته، و با 
هر چه از باال دست می آمده موافقت کرده است، سخت 
نبود پیش بینی کند که این صدا در مجموع باخت او را 

می خواهد!

این تصاویر خود گویای همه چیز هست:
مکان: ایران- استان گلستان - شهرستان گرگان- استادیوم سر پوشیده موسوم به 

روح اهلل خمینی )2 هزار نفری سابق(
زمان: نخستین هفته آذر ماه 13۹6 خورشیدی - آخرین هفته ماه نوامبر 2017

مناسبت: پنجمین دوره رقابت های کبدی قهرمانی زنان آسیا
شخصیت مشخص شده در تصویر: مربی تیم ملی کبدی زنان تایلتد که یک مرد 

است. َکبَدی یا »زو« یک ورزش است که در قاره آسیا رواج دارد.
اتفاق روی داده: مسئوالن برگزاری مسابقه برای حضور مربی تیم مورد نظر در 
محل مسابقات شرط می گذارند که این مرد باید مانند زنان روسری سر کند )حجاب 

اجباری( تا بتواند در کنار شاگردانش در محل مسابقه باشد و آنها را هدایت کند!
نتیجه  این  به  اندرکارانی ما هنوز  با چنین حکومت و دست  نتیجه: شگفتا که 
نرسیده ایم که تحمیل باورهای مذهبی و تحمیق مردم و تسمه کشی از گرده ملت 
ایران، سرزمین مادریمان را به قهقرایی سوق داده است که در جهان مایه شرم است.

این نوشته به پژوهشی در باره چند اصل مرکزی در 
نوشته های بهاءاهلل معطوف به اصالح اجتماعی می پردازد.
اندیشۀ  ویژگیهای  چشمگیرترین  از  همچنین 
تعّصب پرور آنست که نه تنها از مصاحبت و معاشرت و 
دوستی و همدلی و گفتگو با گروه های بیگانه می پرهیزد 
بیرحمی و  انجام هرگونه ظلم و  آمادۀ  بلکه بسادگی 
دلیل  همین  به  می گردد.  آنان  علیه  کشتار  و  تبعیض 
است که آثار بهاءاهلل مفهوم تعصب را در مقابل مفهوم 
آزادی قرار می دهد و مفهوم آزادی را با مفاهیمی مانند 
فرهنگ معاشرت و نوعدوستی، و بلوغ و ظهور خرد 
پیوند می دهد. درنوشته ای بهاءاهلل خاطر نشان می سازند 
که آزادی راستین زمانی بوجود آمده است که آدمیان به 

مرحله  نوعپرستی برسند.
بهاءاهلل از انسان تعریف نوینی بدست می دهد و اعالن 
می کند که »امروز انسان کسی است که بخدمت جمیع 
من علی االرض قیام نماید«  به همین ترتیب وی از 
فرهنگ معاشرت ستایش می کند و انسانیت را بر اساس 
بازسازی  مهر  و  دوستی  بلکه  جنگ  و  خشونت  نه 

می نماید. در لوح طرازات چنین می گوید:
طراز دوم معاشرت با ادیان است بروح و ریحان … با 
جمیع اهل عالم بروح و ریحان معاشرت نمایند چه که 
معاشرت سبب اتحاد و اتفاق بوده و هست و اتحاد و 
اتفاق سبب نظام عالم و حیات امم است. طوبي از براي 
نفوسیکه بحبل شفقت و رأفت متمسکند و ازضغینه و 

بغضا فارغ و آزاد.

نهم: صلح عمومی

بهاءاهلل نه  تنها اصل صلح جهاني را سرلوحه  تعالیم 
خود قرار داد، بلکه به عالوه در نوشته  تاریخي خود، به 
نام سوره  هیکل، زمامداران سیاسي و روحاني آن  زمان 
را مورد خطاب قرار داده و آنان را به فرهنگ صلح، 
دسته   امنیت  عمومي،  سالح  خلع  اجتماعی،  عدالت 
جمعي و مشورت و همکاری در سطحي جهاني دعوت 
نمود. می توان گفت که اصل صلح جهانی تبلور همه 
دیگر تعالیم بهاءاهلل است و این پژوهش را با بررسی 

همین اصل به پایان می رسانم. مفهوم صلح در آثار بهاءاهلل 
مفهومي است چند بعدی. پس علل و عوامل صلح را 
نباید به یک عامل تقلیل داد و در نتیجه باید به همه  
عوامل ساختاری و فرهنگي صلح توجه نمود تا حرکت 
در جهت صلح جهاني میسر گردد. در عین حال همه 
این عوامل جلوه های گوناگون تعبیری روحانی از انسان 
است. هم اکنون چهار نظریه در باره صلح مورد مناقشه 

میان اندیشمندان است.
نظریه  اول، نظریه  واقع گرایي یا رئالیزم است که نظریه  
چیره در مباحث علوم سیاسي و روابط بین المللي است. 
این نظریه بر آن است که عامل  تعیین کننده  جنگ یا 
صلح، چیزی جز ساختار نظام سیاسي و تسلیحاتی بین 
 المللي نیست. نظریه  واقع گرایانه بر آن است که ساختار 
نظام سیاسي بین  المللي در واقع ساختار هرج و مرج 
نظامي ملي گرایانه  نظام که  این  آنارشیزم است. در  و 
و ناسیونالیستي است، آحاد و اجزاء نظام بین  المللي 
را کشورهای گوناگوني تشکیل مي دهند که همگي با 
یکدیگر در رقابت و ستیز هستند و هر یک دیگري را 
دشمني بالفعل یا بالقوه مي شمارد. بنابر این ساختار هرج 
و مرج بین  المللي باعث مخاطره و احساس عدم امنیت 
براي همه  آحاد مي  شود و در نتیجه همه  کشورها، قبل 
از هر چیز دیگر، در فکر آن هستند که امنیت خود را در 
قبال تهدید نظامي خارجي تضمین نمایند. نتیجه  این امر 

مسابقه  تسلیحاتي جهاني است.
از آنجا که طرفداران این نظریه نفس نظام هرج و مرج 
را مورد سؤال قرار نمي دهند، در نتیجه نظریه  ایشان در 
مورد صلح به بحثي بدبینانه در مورد موازنه  قوا و موازنه  
وحشت  محدود مي گردد. به عنوان مثال از مهمترین 
باورهای این نظریه آن است که وجود نیروی هسته ای و 

سالح های اتمي  برای تحقق صلح سودمند است!
نظریه  دوم نظریه لیبرالیزم است که عامل اصلي صلح 
یا جنگ را ویژگي آحاد  تشکیل دهنده نظام بین المللي 
دانسته و ساختار بین المللي را فاقد اهمیت مي شمارد. بر 
طبق این نظریه عامل تعیین کننده  جنگ یا صلح، ساختار 
سیاسي تک  تک کشورهاست. بدین ترتیب که نظریه  
لیبرالیزم بر آن است که دموکراسي سیاسي ضامن صلح 

بوده و بالعکس فقدان دمکراسي سیاسي مشوق جنگ 
و پرخاشگري است. در نتیجه راه حل صلح از نظر این 
نظریه توسعه و تشویق دمکراسي در سراسر جهان است.
نظریه  سوم که یک نوع از نظریه  فرهنگي است، عامل 
اصلي جنگ و صلح را ارزش های فرهنگي مردم به شمار 
مي آورد. بر طبق این نظریه اگر مردم صلح  دوست و 
صلح جو باشند و جنگ را پدیداری منفور و غیرانساني 

بشمارند، صلح جهاني تحقق مي یابد.
نظریه چهارم نظریه ای سوسیالیستی است که علت 
جنگ را نابرابری طبقاتی دانسته و در نتیجه راه رسیدن 
به صلح را حرکت در جهت عدالت اقتصادی می شمارد.
اما نکته  غریب این است که یک ایراني یعنی بهاءاهلل  از 
وسط زندان در نیمه  قرن 1۹ میالدي، نظریه ای جامع و 
همه جانبه در مورد صلح ارائه کرد که دارای همه  نکات 
مثبت این چهار نظریه است در حالي که از تنگنای تقلیل 
گرایانه  هر چهار نظر نیز فراتر مي رود. نظریه  اول صلح، 
یعني نظریه  واقع گرایانه، به درستي متوجه شده است که 
ساختار هرج و مرج سیاسي دنیا همواره موقعیتي مخاطره 
 آمیز و بالقوه جنگ  افروز در دنیا مي آفریند. اما بجای آنکه 
از این اصل، لزوم حرکت در جهت ازاله  هرج و مرج بین 
 المللي را نتیجه بگیرد، بالعکس از لزوم مسابقه  تسلیحاتي 
و گسترش سالح های هسته ای به عنوان ضامن صلح 
سخن مي گوید. در سوره  هیکل، بهاءاهلل نظری دیگر را 
ارائه مي نماید، یعني از خلع سالح عمومي و ضرورت 
جلوگیری از مسابقه  تسلیحاتي سخن مي گوید. اما بهاءاهلل 
در همان اثر برای تحقق صلح هم از لزوم دمکراسی و 
هم از لزوم عدالت اقتصادی و هم از لزوم هویتی انسانی، 

و نه ددمنش، نیز به تفصیل سخن می گوید.
این بحث را با نقل گفته ای از بهاءاهلل به پایان می رسانم:

فساد و نزاع شأن سباع ارض است نه شأن انسان. شأن 
انسان لم یزل و الیزال شفقت و عنایت بوده و خواهد 
است  منیر  و  روشن  نیر  دو  به  حکمت  بود...آسمان 
مشورت و شفقت. در جمیع امور به مشورت متمسک 
شوید چه که اوست سراج هدایت، راه نماید و آگاهی 
عطا کند... آسمان خرد به دو آفتاب روشن، بردباری و 

پرهیزگاری 
www.iranshahrnewsagency.com

شما  هم می توانید 
رویدادهای محلی خود 

را با هموطنانتان درمیان 
بگذارید
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روی میز تحریریه: »آرای نویسندگان مقاالت  منتشر شده در ایرانشهر الزاما دیدگاه این نشریه نیست«       

حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- غل و غش دارد - دایره المعارف مشهور انگلستان

2- آحاد - واحد تنیس - درخت جنگلي
3- حرف نگفتني - دفینه - لب - عالمت مفعولي

4- مورخ - یار رامین
نامه  اسکندر  از  بخشي   - آستین  بي  پوشاک گشاد   -5

گنجوي
6- زاپاس - دل آزار کهنه - مادر آذري

7- کوچک - زن شوهر دار - ارض و زمین - شعله آتش
8- دندان فیل - قوچ - زرنگ و چاالک

9- ضمیر اشاره - عصب - چال - سنگریزه
10- از مصالح ساختماني - قدم یک پا - داغ انگلیسي

11- اینترنشنال - گذر گاه
12- زیرکي - درستکار

13- از نتها - به ترتیب کردن - مرغزار - رگ خواب
14- جامه صاف کن - لیسیدن - زنهار و پناه

15- رزاق - دودکش

عمودی:
1- هالک - حقه باز

2- گل سرخ نقاشي - یک عامیانه - حق و ناحق
3- پسوند شباهت - نمو - مدرک - صداي زنبور

4- قوس قزح - حدید
5- درخت خرما - سنگ سیاه مشهور در خانه خدای 

مسلمانان
6- زندان عرب - کالم معتبر - گمان

7- صنم - ثور - ضدعفوني کننده - نل وارونه!
8- جوراب - گرده قارچ - رنگ ناخن

9- هنوز فرنگي - سود بانکی ناروا - ابزار دقیق اندازه 
گیري - زیر پا مانده

10- سرب - ماه سرد - خوف
11- سرماخوردگي شدید - سوراخ روباه

12- سیالب - از بیماریهاي ویروسي
13- زمین ترکي - پرنده خالدار - گندم سوده - زینت رو

14- جوهر انسان - پراکندگي - ترشي
15- ایما - علف جارو

میازار موری که دانه کش است

ایرانی ها!!! حدود  ما  داستان  این  است  قصه غریبی 
بیتی  بزرگ،  هزار سال پیش شاعر شاهنامه، فردوسی 
این  عنوان  برای  را  آن  از  مصرعی  که  سروده است 

مرقومه کوتاه برگزیده ام:
میازار موری که دانه کش است

که جان دارد و جان شیرین خوش است
به ظاهر این خط پند آموز از کرامت خالیق در چشم 
نباشد  تا  به قانون زندگی که  اما  شاعر خبر می دهد. 
چیزکی مردم نگویند چیزها، این ماجرا جلوه دیگری 
هم دارد: یعنی آنکه »هزار سال پیش از این نیاکان ما، 
مور آزرده بودند و یا به عبارت بهتر در میان ایشان 
کسانی بوده اند که آزردن دیگران را پیشه کرده بودند« 

که فردوسی چنین نوشته است.
ماجرا وقتی جدی تر می شود که این ادبیات پسا تربیتی 

را در رهگذر تاریخ جایی پیدا می کنیم که ...
***

ادبیات پساتربیتی نوعی از بیان است که گوینده کالم 
افراد خاصی سعی  یا  و  فرد  به  مستقیم  اشاره  بدون 
می کند تا با بیان موضوعی که به زعم او ناپسند است 
به دیگران زنهار دهد که از آن پرهیز کنند. این گونه 
ادیبان و  آثار  زبان و  قالب کلی در  گفتارها در چند 
راه  این  در  سعدی  است.  داشته  رواج  ایران  بزرگان 
گوی سبقت از باقی ربوده است و در گلستان از پند و 
اندرز محملی ساخته است برای گزارش احوال اخالقی 

مردمان عصر خود.
فردوسی نیز که ادیبان و ادب شناسان او را یکی از 
اخالقمند ترین شاعران و نام آوران ادب ایران دانسته اند 
نیز از این رهگذر به جا و در دفعات در شاهنامه بهره 
برده است که بیان آن همه در این نوشته کوتاه حاصلی 

جز کسالت ندارد.
از نام آوران مقدم که بگذریم این مسیر در ادبیات 
معاصر هم پیموده شده است و بسیاری از قصه های 
و  معضالت  از  گرفته  سرچشمه  معاصر  اجتماعی 

مصائب مردم زمانه خود، محبوب قلب ها شده اند و 
شاید به همین دلیل است که جامعه شناسان ادبیات را 
در همه قرون گذشته و معاصر گزارشی غیر مستقیم از 
احواالت جامعه ای که ادیب در آن زندگی کرده است 

قلمداد می کنند.
این روش گفتار به صاحبان قلم خالصه نمی شود و 
صاحبان قدرت نیز در اعصار گوناگون تاریخ از آن بهره 
برده اند. حتی پیامبران نیز از همین روش گفتار سود 
جسته اند تا نشان دهند که زشتی و پلیدی به هر روی و 

رنگ که باشد شایسته جوامع بشری نیست.
فراموش نکنیم اعتقاد جامعه شناسان بر این است که 
گفتارهای پسا تربیتی در هر عصر و دوره ای نمایانگر 
معایب موجود در جامعه ای است که گوینده از آن بر 

می خیزد.
اصل  سر  برگردیم  چینی  مقدمه  همه  این  با  حال 
مطلب، داریوش هخامنشی کتیبه ای دارد که قریب به 
آپادانا به رشته تحریر در آمده  25 قرن قبل در کاخ 
است و در آن او کشورش ایران را از سه بال به اهورا 

مزدا می سپارد:
»خداوند، این کشور را از دشمن، از خشکسالی، از 

دروغ محفوظ دارد.«
با دشمن و خشکسالی اش ما را در این مقال کاری 
نیست که یکی از بد طبیعت است و دیگری از طینت 
پلید اهریمن هر دو اکنون ایران را در چنگال پلشت 

خود گرفته اند.
اما سومی را .... شانه خالی نکنیم دوستان... 25 قرن 
قبل صدای داریوش را هم درآورده ایم از بس که دروغ 

رشته ایم و پیله کج پنداری بافته ایم.
انسانی  زشت ترین خصایص  از  یکی  گویی  دروغ 
است که بر اساس همین مدرك ناقابل سابقه اش در 
میان ما ایرانی ها از عمر تمدن مکتوب ما هم بیشتر 

است.
ادعای  »دروغ،  آمده است:  تعریف علمی دروغ  در 
می شود.  اظهار  حقیقت  عنوان  به  که  است  باطلی 
که  می شود  محسوب  کاله برداری  نوعی  دروغ گویی 
در خالف حقیقت و به جهت فریب دیگران یا برای 
جلوگیری از مجازات و اقدامات حقوقی دیگر صورت 

می پذیرد.«
دروغ صورت دومی هم دارد که آنرا »توریه« می نامنند 
یا صرفه جویی در بیان حقیقت. توریه بیان سخنی است 
که معنای آن به ظاهر درست است؛ اما آن چه مخاطب 
از آن درك می کند نادرست و دروغ است؛ یعنی جمله 
صادق، به گونه ای بیان می شود که موجب می گردد، 
شنونده از آن جمله مفهوم گمراه کننده و فریبنده مورد 
نظر گوینده را دنبال کند. در شمایل اسالمی هم »تقیه 

کردن« و »دروغ مصلحتی«! جایز شمرده شده است.
در این هر سه ما ید طوالیی داریم و قبول کنید که 
دروغ گویی در فرهنگ ما از شاخصه های مزمنی است 
که چونان لکه سیاهی دامان درستکاری ایرانی را آلوده 

کرده است.
نمی خواهم لب به نصیحت بگشایم و از بدی دروغ 
و خوبی صداقت بنویسم وحتی نمی خواهم کسی را به 
راست گویی تشویق کنم، چرا که شاید باید دروغگو 
بود تا ایرانی بود! اما بد نیست اندکی به آنچه بالی 
دروغ به سر مملکتمان آورد دقت کنیم و شاهد باشیم 
که سرزمین داریوش را چگونه خشکسالی و دشمن 
و دروغ فرا گرفته است و چنین خار و خفیفش داشته 

است؟!
 خود بنگریم که امروز حکام دروغگو با ایران چه 
کرده و می کنند؟ مبادا ما هم که حکام زندگی خود 
هستیم با دروغ همان با زندگی خود کنیم که آنها با 

ایران کرده اند.

دکتر مهدی آقازمانی - جامعه شناس:
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در دنیای پیرامون ما:

از بازار قزوین 40 سال پس از ثبت ملی چه می دانیم؟
بازار قزوین با معماری ویژه اش از مکان های دیدنی 
است.  ایران  مادریمان  کشور  در  قزوین  شهرستان 
است  دوره صفویه  به  مربوط  مجموعه  این  ساخت 
اما قسمت اعظم ساختمان آن در دوران قاجار تکمیل 
 40 درست  خورشیدی   1356 سال  در  است.  شده 
سال قبل این بنای بی نظیر به فهرست آثار ملی ایران 
پیوست و حاال چهل سال بعد، ما از آن چه می دانیم؟

مجموعه بازار قزوین، یکی از ارزشمندترین آثار به 
از معماری قدیمی قزوین است. ساختاری  جامانده 
تاریخی و البته فرهنگی که زندگی و کار به هم تنیده 
مردمان یکی از کهن ترین شهرهای ایران را به نمایش 

می کشد.

بر  عالوه  قزوین،  بازار  ویژگی های  مهم ترین  از 
وسعت قابل توجه آن، ترکیب معماری آن است که 
با بهره گیری از ترکیب طرح های شطرنجی و ایجاد 
مفصل های معماری، ورودی های مختلف بازار را به 
آن دوخته و فضاهای باشکوهی به وجود آورده است.

مهم ترین فضاهای بازار قزوین مسجد شاه، سرای 
وزیر، سرای حاج رضا، سرای  سعدالسلطنه، سرای 
رضوی )سرای شاه( ، تیمچه های روباز و سرپوشیده 
در  تاریخی  اهمیت  از  که  است  قیصریه  راسته  و 
فضاسازی عمومی شهری در نحوه شهر نشینی دوره 

قاجاریه برخوردار است.

در  تاریخی  جاذبه های  تعداد  نظر  از  قزوین   شهر 
با  ایران قرار دارد.  فهرست 5 شهر برتر گردشگری 
این حال مردم می گویند هرگز امکانات رفاهی الزم 
برای تبدیل شدن این شهر به یک مقصد گردشگری 
مهم، از جمله هتل و مراکز تفریحی در آن ایجاد نشده 

است.

بازاز قزوین در سال 1356 خورشیدی به فهرست 
آثار ملی ایران اضافه شد. اما تنها یک سال بعد وقوع 
انقالب و آشفتگی نهادهای مربوطه برای دست کم 
یک دهه موجب شد تا روند ثبت بین المللی این اثر 

مهم و تاریخی با وقفه روبرو گردد.

مساحت بازار قزوین 14  هکتار است. که متاسفانه 
از  بخش هایی  در  ذیربط  نهادهای  بی دقتی  دلیل  به 
قانونی و تصرف برخی  آن ساخت و سازهای غیر 
ارزشمند  ساختار  به  آسیب  موجب  دولتی  نهادهای 
مهمترین  از  یکی  است.  شده  آن  تاریخی  معماری 
آسیب زنندگان به این محوطه تاریخی نهادی تحت 
عنوان بسیج اصناف بازار قزوین است که پایگاه اصلی 
فعلی( مستقر است  آن در مسجد شاه )مسجدالنبی 
و از ساختار این بنای تاریخی برای اهداف سیاسی 

سواستفاده می کند.

بخشی از راسته ها و بازارچه های این بازار تاریخی 
و قدیمی از بین رفته است. بخش هایی دیگر نیز نیاز 
فرهنگی  میراث  متاسفانه سازمان  که  دارد  مرمت  به 
از دولت دریافت  برای آن  بودجه  قزوین می گوید 
نمی کند. این درحالی است که ساالنه سه برابر بودجه 
میراث فرهنگی کل استان قزوین تنها در اختیار نهاد 

بسیج اصناف بازار قزوین قرار می گیرد.

سرای سعدالسلطنه بخش دیگری از این بازار است 
که به دستور سعدالسلطنه، حاکم وقت قزوین ساخته 
آن  چهارسوق  بنا،  این  قسمت  ارزشمندترین  شد. 
است که از تقاطع قایم دو راسته ایجاد شده و بر فراز 

آن گنبد بزرگ کاشیکاری بسیار زیبایی قرار دارد.

اما سرای)بازار( قیصریه قزوین با طاق های آجری 
با شهرت  بازار قزوین  از  از بخش های به جا مانده 
جهانی است. این بازار ویژه و استثنایی دارای 4 در 
ورودی اصلی است: در شمالی به تیمچه سرباز، در 
جنوبی به تیمچه سرپوشیده، در شرقی به سرای وزیر 
و در غربی به چهارسوق کوچکی متصل می شود که 

راه میانبر برای رسیدن به شهر قدیمی بوده است.
این بخش از بازار به دلیل آن که برخی رویدادهای 
تاریخی این شهر در آن به وقوع پیوسته است مورد 

اهمیت بیشتر قرار گرفته و زبانزد شده است.
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

رویدادهای هفته:

 از آدینه 1  دسامبر  2017
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته 

باشید. ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه 
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

»شاهرخ حاتمی« عکاس و روزنامه نگار مشهور ایران که 
عکس های او از رویدادهای روزهای ابتدایی انقالب 1۹7۹ 
برای نشریات هنوز در خاطره هاست، در سن 8۹ سالگی در 

فرانسه درگذشت.
همسر  کارپون«  »فرانسین  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
با  مبارزه  از  پس  وی  کرد،  اعالم  حاتمی  شاهرخ  زنده یاد 
بیماری نارسایی ریوی در شهر اوسی لو شاتو واقع در شمال 

فرانسه، چشم از جهان فرو بست.
و  متولد  تهران  در  به سال 1۹28  مرحوم شاهرخ حاتمی 
کار  به  مشغول  روزنامه  خبرنگار  بعنوان  جوانی  موسم  در 
عکاس  و  روزنامه نگاری  فعالیت  سال  هفتاد  طی  شد.او 
برای  را  ایران،  خود،  کشور  تاریخی  و  مهم  وقایع  خبری، 

افکار عمومی ثبت کرد.
از مهم ترین آثار وی می توان از عکس های خبری گرفته 
 1332 امرداد   28 کودتای  ماجرای  در  ایشان  توسط  شده 
مصدق،  محمد  دکتر  دولت  سرنگونی  موجب  که   )1۹53(
بعد  قرن  ربع  یک  برد.  نام  شد،  ایران  وقت  نخست وزیر 

یعنی در سال 1357 )1۹7۹( تصاویر خبری روزهای ابتدایی 
انقالب در ایران توسط شاهرخ حاتمی گرفته شد که بر روی 
جلد بسیاری از نشریات آن زمان ایران و جهان نقش بست. 
هنگامی که مرحوم حاتمی در هواپیما بود و از وطن خارج 
می شد، روح اهلل خمینی در حال بازگشت به ایران و آماده 

برای شروع حکومتش بود.
دهه  اوایل  از  حاتمی  شاهرخ  بین المللی  های  فعالیت 
مجله  برای  عکاس-خبرنگار  بعنوان  وی  شد.  آغاز   1۹60
مشهور الیف کار کرد. او از افراد و گروه های مشهور هنری 
عکاسی کرده است، از جمله گروه معروف موسیقی بیتلز و 
هنرپیشه های مشهوری مانند بریژیت باردو، الیزابت تیلور و 
اورسوال اندرس. یکی از مهم ترین کارهای زنده یاد حاتمی، 
دوستی و همکاری نزدیک بعنوان عکاس حرفه ای با »کوکو 

شنل« طراح شهیر مد و لباس فرانسوی بود.
عکس هایی از گشایش کانال سوئز و عکاسی از رهبرانی 
همچون جمال عبدالناصر، انور سادات )مصر( و شاه حسین 

)اردن( نیز از فعالیت های به یاد ماندنی وی بوده است.

شاهرخ حاتمی عکاس و روزنامه نگار مشهور 
ایرانی تبار درگذشت
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