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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 :
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در صفحات دیگر:

آمریکانگرانپایبندیایرانبه
تعهداتاتمی
خبرنگارخبرگزاریسپاه
پاسداران در آمریکا
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یکشنبه 27آگوست 2017ساعت ۵عصر:

جشن خداحافظی با نماد فرهنگی
جامعه ایرانی در بلوار وستوود

تقسیم کالیفرنیا  از رویا تا طرح
برای انتخابات2018
یادمان های دوره برده داری:
آمار چه میگوید؟
تحول در ساختار اداره
کتابفروشی بزرگ شرکت کتاب در
بلوار وستوود لسآنجلس در حالی
لسآنجلستایمز
درهای خود را میبندد که این پاتوق
فرهنگی به نمادی مثال زدنی برای
هزاران هزار ایرانی در آمریکا بدل
اعراض اوبری ها به اختالل در
شده بود.
فرودگاه  انجامید
اما در آخرین یکشنبه ماه آگوست
و تنها  72ساعت پیش از تعطیلی
همیشگی این نماد فرهنگی در محله
تاآنهاهستند
ایرانیان لسآنجلس ،دکتر ماندانا
زندیان با پشتیبانی هما سرشار از گروه
شرکت کتاب هم هست
بزرگی از شهروندان ایرانی ،عالقمندان
به مطالعه ،نویسندگان و اثرآفرینان
عرق کشمش :تقطیر در آمریکا فرهنگی ،ستاره های موسیقی و همه
آنها که از نماد فرهنگی شهرمان خاطره
شرح در صفحه 12
داشته و دارند دعوت کردهاند تا در
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید عصرگاه روز یکشنبه ساعت  5عصر

در محلی که برای سه دهه و بیشتر
پاتوق فرهنگی ایرانیان لسانجلس
بودند گرد هم آیند تا به اتفاق جشن
با شکوه خداحافظی با کتاب فروشی
بزرگ وست وود سرآغازی تازه باشد
برای عهد جامعه ایرانی در تالش برای
اشاعه فرهنگ و ترویج هنر و کوشش
مجدانه برای تعالی اندیشه.
به گفته دست اندرکاران جشن
بدرود با کتابفروشی شرکت کتاب در
وستوود در این مراسم که اداره آن
را خانمها سرشار و زندیان به عهده
دارند ،گروهی از نویسندگان و خالقان
آثار ادبی قطعاتی از کتابهایی که
در خالل سی و شش سال گذشته
برای نشر به انتشارات شرکت کتاب
سپردهاند را برای حضار روخوانی

نموده و نیز فرصتی خواهد بود تا
در بدرقهای شایسته یک عمر تالش
و نماد سازی فرهنگی از بیژن خلیلی
تجلیل به عمل آید.
شایان توجه است شرکت کتاب پس
از تاسیس مرکز دیجیتال خود در ماه
جاری میالدی به دالیل متعدد تصمیم
به تعطیلی کتابفروشی بزرگ خود در
خیابان وستوود گرفت ولی مدیر
این مرکز به عالقمندان کتاب وعده
داد که سیستم کتابفروشی سنتی خود
را عالوه بر سیستم دیجیتال حفظ
کرده و عالوه بر تاسیس کتابفروشی
سیار در آینده در مناطق ولی و اورنج
کانتی زمینه تاسیس کتابفروشیهای
کوچکتری را پاسخگوی نیاز ایرانیان
باشد را فراهم آورد.

نخستین اسقف زن ایرانی تبار در انگلستان سوگند یاد کرد

ُگلی فرانسیس -دهقانی که پس از قتل برادرش در
ایران ،به بریتانیا پناهنده شده است ،به مقام نخستین اسقف
کلیسای معروف لفبورو()Loughborough Church
در شمال انگلیس منصوب شده او با ادای سوگند فعالیت
رسمی خود را در مقام یک پیشوای مذهبی آغاز کرده
است.
روزنامهی پیتربورو تلگراف ،در گزارشی که شبکه خبری
ایران اینترنشنال آن را به فارسی برگردانده است مینویسد،
کشیش کاتولیک ،گلی فرانسیس -دهقانی در پایان تابستان
امسال ،پس از ۱۳سال خدمت در کلیساهای پیتربورو،
به مقام اسقفی میرسد .گلی که در اصفهان متولد شده
است ،همراه خانوادهی خود ،پس از انقالب اسالمی در
سال  ،۱۹۸۰ایران را ترک کردند و به بریتانیا پناهنده شدند.
گلی میگوید« :پدر من یک مسلمان مسیحیشده بود
و خانواده ما ،جزو یک جامع ه کوچک مسیحیان وابسته
به کلیسای انگلیسی آنگلیکان( )Anglicanبود .من تنها
دانشآموز مسیحی در مدرسهای بودم که اکثریت آن را
مسلمانان تشکیل میدادند .هویت من ،درواقع آمیزهای
از مسلمان و مسیحیت است؛ نوعی شرقی -غربی ،یا
بهتر گفته باشم ایرانی -انگلیسی .پس از انقالب ،جامعه
مسیحیان کشور و خانوادهی ما ،مورد تهدید ویژه حکومت

جدید قرار گرفت .پدر من تا آن روز ،اسقف کلیساهای
ایران شده بود .حوادث آن روزها سرانجام به قتل برادر
۲۴سال ه من منتهی شد .اما هیچکس بهخاطر قتل او ،به
دست عدالت سپرده نشد .ولی ما همیشه بر این باور
بودهایم که او را بهخاطر موقعیت پدرم و فرزند او بودن،
کشتند.
خانم اسقف می افزاید« :من در سن  ۱۴سالگی ،همراه
باقیماندهی خانواده به بریتانیا پناهنده شدم .امروز۳۷ ،سال
پس از آن روزها ،من هنوز هویت خود را حفظ کردهام

و برایم جالب است که چطور انسانها میتوانند خود را
متعلقبه یک جامعهی جدید بدانند ،درحالیکه از محل
تولد خود فرسنگها فاصله دارند .من بریتانیایی هستم؛
ولی همزمان ایرانی هم باقی ماندهام».
به گزارش پیتربورو تلگراف ،اسقف گلی فرانسیس-
دهقانی در مسؤولیت جدید خود ،به مسیحیانی که از
اقلیتهای قومی به بریتانیا پناهنده شدهاند ،کمکهای
انساندوستانه و آموزش برای یافتن یک زندگی جدید،
ارائه خواهد کرد.

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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تصویر هفته		 :

اثر :ژاک فراست

یادبود نویسنده نامی و مندگار ادبیات معاصر:

هوشنگگلشیری

نویسنده معاصر ایرانی و سردبیر مجله کارنامه ،مورخان ادبی وی را از
تأثیرگذارترینداستاننویسانمعاصریادمیکنند.
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در کانون خبر:

همسر وزیر خزانه داری آمریکا مجبور به عذرخواهی شد

«لوئیز لینتون» همسر وزیر خزانه داری آمریکا پس
از اظهارات نامتعارف خود در شبکه های اجتماعی و
افزایش انتقادات عمومی ،مجبور به عذرخواهی شد.
«استیون منوچین» وزیر خزانه داری آمریکا که برای
یک مأموریت اداری به ایالت کنتاکی رفته بود ،در این
سفر همسرش لوئیز را نیز با خود برد .عکسی که این
بازیگر اسکاتلندیتبار در صفحه اینستاگرم منتشر کرد،
آغازگر این ماجرای خبرساز بود .او در این تصویر با
لباسهای شیک و مجلل ،در حال پیاده شدن از هواپیمای
دولتی است و در پایین عکس به اسامی طراحان پوشاک
خود «تام فورد» و «والنتینو» اشاره میکند.
انتشار این عکس در فضای مجازی با واکنشهای
متفاوتی همراه شد و گروهی از کاربران از خودنمایی
و زندگی اشرافی همسر وزیر خزانه داری آمریکا انتقاد
کردند ،به ویژه اینکه او با درج اسامی طراحان خود ،به
تبلیغ محصوالت آنها پرداخته است.
گروهی از منتقدین با اشاره وضعیت نامناسب اقتصادی
و شرایط دشوار زندگی مردم این ایالت ،پوشش و رفتار
همسر وزیر خزانه داری کشور در این سفر را نامناسب
توصیف کردند.
اما لوئیز لینتون با رد اتهامات وارده در شبکه های
اجتماعی ،از خود و همسرش دفاع کرد ،او گفت ،آنها
نسبت به منتقدین ،مالیات ساالنه بیشتری می پردازند و

به وظایف شهروندی خود عمل می کنند.
همسر وزیر خزانه داری آمریکا با حمله شخصی به
یکی از منتقدین خود با نام «جنین میلر» گفت ،مطمئن
است اگر این افراد در جایگاه او بودند ،به مراتب
زندگی تجملی تری داشتند و از این موقعیت بیشتر
استفاده می کردند.
این اظهارات بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت
و با واکنش های منفی بسیاری از چهره های مشهور و
شخصیت های سیاسی نیز همراه شد.
لوئیز لینتون در نهایت از سخنان خود پوزش خواست،
توضیحات عکس را در اینستاگرم تغییر داد و پس از
چندی این صفحه را خصوصی کرد.
وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعالم کرد ،همسر وزیر
با هزینه شخصی به این سفر رفته و پولی از بودجه
عمومی صرف مخارج او نشده ،و البته او هیچ مبلغی از
طراحان مذکور برای تبلیغ پوشاک آنها دریافت نکرده
است .تمامی این موارد بر خالف مقررات آمریکا است
و پیگرد قانونی دارد.
استیون منوچین از ثروتمندترین وزرای دولت کنونی
آمریکا است و پیش از انتصاب به این مقام ،بیست سال
در شرکت «گلدمن سکس» کار می کرد .او فعالیتهای
اقتصادی گوناگونی دارد و از سرمایه گذاران فیلم های
بزرگی چون «آواتار» در هالیوود است.

استیون منوچین ماه ژوئن گذشته در یک مراسم مجلل
در شهر واشنگتن با لوئیس لینتون ازدواج کرد ،دونالد
ترامپ یکی از میهمانان ویژه بود و مایک پنس معاون
ریاست جمهوری آمریکا نیز خطبه عقد را جاری کرد.

آمریکا نگران پایبندی ایران به تعهدات اتمی
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد که به
وین سفر کرده با یوکیا آمانو ،مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی دیدار کرده است.
خانم هیلی در این دیدار بر حمایت گسترده آمریکا
از ماموریت آژانس بینالمللی انرژی اتمی تاکید کرده
و گفته است یک آژانس قوی و معتبر در جهت منافع
آمریکا است.
در همین حال ،محمد جواد ظریف ،وزیر خارجه
جمهوری اسالمی در نامهای به آقای آمانو ،ازاهداف سفر
خانم هیلی ابراز نگرانی کرده و گفته است «هدف اعالم
شده این بازدید موجب برانگیخته شدن نگرانیهای
جدی نسبت به تخطیهای بیشتر از متن و روح برجام و
قطعنامه  ۲۲۳۱میشود».
هدف از سفر خانم هیلی به وین ،مقر این آژانس ،طرح
خواهند بود.
سوالهایی درباره پایبندی ایران به برجام اعالم شده فعالیتهای هستهای ایران ستایش کرده است.
خانم هیلی در این دیدار به نگرانیهای آمریکا در باره دو طرف همچنین بر اهمیت جلوگیری از جمهوری
است.
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در دیدار با آقای آمانو پایبندی ایران به تعهداتش اشاره کرده و گفته است اسالمی برای سو استفاده از زبان ابهام آمیز در توافق
از تخصص فنی و اعتبار آژانس ،حرفهایگری و جدیتش گزارشهای آژانس به اندازه دسترسی که ایران برای هستهای تاکید کردند و خاطر نشان کردند رفتار رژیم
در انجام ماموریتهایش در ایران برای راستی آزمایی مراکز مشکوک هستهای برای آژانس فراهم میکند ،معتبر ایران صادقانه نیست.
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در کانون خبر:
مشروح گفتگوی رادیو  PRIبا بیژن خلیلی مدیریت شرکت کتاب درباره سانسور کتاب در ایران:

داستان یک کتاب فروشی که مقابل سانسور حکومت ایستاد
گزارش و نگارش به زبان اصلی:
Valerie Hamilton
ترجمه و تنظیم به فارسی:
امیر رنجبرنیا
روز پنجشنبه دهم آگست  ،2017پابلیک رادیو
اینترنشنال ( )PRIبرنامه ای با شرکت آقای «بیژن
خلیلی» مدیریت شرکت کتاب پخش کرد که درباره
سانسور و ممنوعیت های نشر کتاب در جمهوری
اسالمی ایران و دستاوردهای شرکت کتاب در مبارزه
با سانسور و محدودیت های اعمال شده توسط رژیم
اسالمی بر کتب فارسی بود.
برنامه با مصرع معروفی از اشعار «فروغ فرخزاد»
شاعر و ادیب مشهور ایران-زمین آغاز می شود؛
صدای او به گوش می رسد که می گوید« :آه ،از بحث درباره هولوکاست گرفته تا روابط بین زن و
سهم من این است ،سهم من این است ،سهم من مرد خارج از ازدواج و حتی صحنه رقص و یک بوسه
« .»...والری همیلتون» مجری برنامه در مقدمه ای ساده می تواند سوژه ای برای ماموران سانسورچی
شنیدنی با معرفی نمادین «فروغ» ،او را به عنوان یکی وزارت ارشاد باشد .شما می توانید کتاب هایی را
از بزرگان ادبیات فارسی در دهه  1960معرفی می در ایران بیابید که چنان توسط دستکاری شده اند که
کند که حتی پس از درگذشت وی در حادثه تصادف به آسانی می توان آنها را نسخه جمهوری اسالمی
خودرو در سال  ،1967آثارش در ایران منتشر می آن کتاب ها دانست .آقای خلیلی می گوید« :حتی
شد و هواداران بیشماری داشت اما با وقوع انقالب نویسندگان کتاب های آشپزی در ایران مجبورند واژه
اسالمی در ایران و آغاز خفقان فرهنگی و ممنوعیت شراب را حذف کنند و در دستور پخت غذا از مواد
های شدید علیه کتاب و سایر فرآورده های فرهنگی ،غیر الکلی نام ببرند».
حذف نام فروغ فرخزاد و عدم انتشار آثارش ،نمونه هنگامی که در اوایل انقالب اسالمی ،بیژن خلیلی از
بارزی از سانسور حکومت اسالمی در برابر فرهنگ و ایران راهی آمریکا شد ،چمدانی از کتاب همراه خود
ادبیات فارسی را نمایش داد.
آورد 1984 .جورج اورل ،کتاب های داستایوفسکی،
«خواندن کتاب حق بشر است!» ،جمله ای که بیژن ویکتور هوگو و دیوان اشعار حافظ و حکیم عمر
خلیلی با آن کالمش را شروع می کند .او  36سال پیش خیام .در  1981وقتی آقای خلیلی کتابفروشی خود
فعالیت فرهنگی اش را با کتابفروشی شرکت کتاب را افتتاح کرد ،محتویات چمدان کتاب هایش آذین
در بلوار وست وود کالنشهر لس آنجلس و با هدف بخش نخستین قفسه فروشگاه شرکت کتاب شد.
شکستن انحصارگرایی سانسور حکومت جمهوری امروز کتابفروشی شرکت کتاب در بلوار وست-وود
اسالمی بر کتب فارسی ،در زمینه چاپ ونشر کتاب که دیگر با نام پرژن اسکوئر شناخته می شود ،بزرگتر
های ممنوعه ،از دید رژیم اسالمی ،آغازکرد .آقای و پربارتر از گذشته مملواز کتاب و نشریات فارسی
خلیلی برای شنوندگان رادیو  PRIتوضیح می دهد در زمینه های گوناگون است و پذیرای ایرانیان و
که در جمهوری اسالمی ایران مجری سانسور کتاب ،حتی غیر ایرانیان عالقمند به فرهنگ ایرانی است (که
فیلم ،تئاتر و هرگونه فرآورده فرهنگی ،وزارت فرهنگ البته متاسفانه بزودی کتابفروشی قدیمی شرکت کتاب
و ارشاد اسالمی است و بدون مجوز آنان هیچگونه در پرژن اسکوئر برای همیشه تعطیل خواهد شد).
اثری حق انتشار ندارد .وزارت ارشاد خود را محق می در بین قفسه های کتابفروشی شرکت کتاب ،نشان
داند تا با نام عدم تطابق با قوانین شرع اسالمی ،تیغ «کتاب های ممنوعه در ایران» به چشم می خورد که
سانسور را بر روی آثار هنری و ادبی بکشد .اعمال عالقمندان بسیاری را به مشاهده آنها وا می دارد.
محدویت و ممنوعیت های گوناگون بر نوشته ها با بیش از سه دهه فعالیت شرکت کتاب در چاپ و
هدف جلوگیری از آگاهی و دانایی مردم ایران صورت نشر کتاب های فارسی ممنوعه و مبارزه با سانسور
می گیرد زیرا دانایی ،توانایی است و دشمن قدرتهای رژیم اسالمی با اقبال کتاب خوانان ایرانی روبرو شده
دیکتاتوری بویژه استبداد دینی است.
است .در این زمینه ،والری همیلتون مجری برنامه

رادیو  PRIبا یکی از مراجعه کنندگان ایرانی تبار به
کتابفروشی شرکت کتاب به نام «علی» مصاحبه کرده
است؛ علی که به تازگی از ایران آمده ،می گوید« :این
غافلگیرکننده است .شما اصال انتظار دیدن همچین
چیزهایی را در اینجا ندارید .شما می توانید تعداد
زیادی از کتاب های غیرقانونی (بر طبق قوانین
جمهوری اسالمی) را در قفسه ها بیابید ».علی که
می-خواست بدلیل حفاظت از خانواده اش در ایران
فقط نامش در مصاحبه عنوان شود ،ادامه داد« :اگر
شما درباره آنچه در اطرافتان می گذرد بیشتر بدانید،
دانایی تواناییست!»
برخی از مولفان ،کتاب های خود را بطور مخفیانه
در ایران چاپ و توزیع می کنند اما این فرآیند برای
آنها بسیار خطرناک است زیرا در صورت اطالع یافتن
عوامل جمهوری اسالمی ،برخورد و مجازات سختی
در انتظار ایشان خواهد بود .شرکت کتاب تاسیس شده
بوسیله بیژن خلیلی فقط یک کتابفروشی ساده نیست
بلکه پایگاهی است برای انتشار آثار نویسندگان ایرانی
که بتوانند از سد سانسور سنگین حکومت اسالمی
ایران رهایی یابند و آثارشان را به خوانندگان ایرانی و
جهانی عرضه کنند.
«معتقدم اگر ما بتوانیم این محدودیت ها و سانسور
را بشکنیم ،دوران رژیم اسالمی در ایران خیلی زود به
سر خواهد آمد ».این جمله ایست که بیژن خلیلی با
گفتن آن ،امید به فردای ایرانی آزاد را نوید می دهد.
البته هنوز تا پایان کامل سانسور بر فرهنگ ایران راه
درازی در پیش است اما شرکت کتاب بیژن خلیلی
موفق شده است تا با فعالیت سی و شش ساله خود
در لس آنجلس ،مجموعه ای از کتاب های فارسی
بدون محدودیتی را گرد آورد که به نوعی تداعی
کننده «کتابخانه ملی بدون سانسور ایران» است.

شکست داعش هستیم .این مسئلهای مهم است؛ اما
مسئله بد این است که هر جا که داعش از بین میرود،
رژیم ایران وارد میشود».
وی همچنین تأکید کرد« :نمیتوان برای یک لحظه
هم از خاطر برد که حکومت اسالمی در ایران هر
روز موجودیت اسرائیل را تهدید میکند ،گروههای
تروریستی را تجهیز و تأمین میکند و باعث و بانی
ترور است».

این چندمین اظهار نظر نخستوزیر اسرائیل
درباره ایران طی یک هفته اخیر است.
آقای نتانیاهو در ویدئویی که یک روز پیش
از دیدار او با والدیمیر پوتین منتشر شد گفته
بود« :رفتار تهاجمی جمهوری اسالمی در
منطقه بعد از برجام هیچ تغییری نکرده است».
او هفته گذشته نیز هشدار داده بود کشورش
برای جلوگیری از پیشروی ایران یا عواملش به
مرز سوریه و اسرائیل «به هر اقدام الزم دست
میزند».
بنابر گزارشها ،والدیمیر پوتین در آغاز دیدار
با نخستوزیر اسرائیل ،از بهبود مناسبات دو
کشور ابراز رضایت کرد.
با وجود ادعای حضور «مستشاری» ایران
در سوریه ،نظامیان ایرانی یا شهروندان دیگر
کشورها که سپاه پاسداران آنها را سازماندهی
میکند همراه با حزباهلل لبنان در سوریه میجنگند؛
اسرائیل حضور برخی از این نیروها در نزدیکی مرز
خود با سوریه را «یک خطر جدید» تلقی کرده است.
دولت اسرائیل گفته است آگاه کردن افکار عمومی
جهان از این «خطر» را در دستور کار خود قرار داده
و بنیامین نتانیاهو در هفتههای آینده با این هدف به
سازمان ملل و چند کشور دیگر سفر خواهد کرد.

هشدار اسرائیل به روسیه :جمهوری اسالمی میکوشد جانشین داعش شود

نخستوزیر اسرائیل در دیدار با والدیمیر پوتین،
رییسجمهوری روسیه که در بندر سوچی روسیه انجام
شد ،نقش فزاینده و توسعه طلبانه جمهوری اسالمی
در سوریه را «تهدیدی برای اسرائیل ،خاورمیانه و همه
جهان» توصیف کرد.
بنیامین نتانیاهو و در حضور خبرنگاران به
رییسجمهوری روسیه گفت:
«آقای رئیسجمهور! ما با تالشهای مشترک در حال

خبرنگار خبرگزاری سپاه پاسداران در آمریکا

تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران ایران ،عکس بدون حجاب خبرنگارش
در واشنگتندی سی پایتخت آمریکا را منتشر کرده است.
این خبرنگار عرب زبان که «هبا رشید» نام دارد و اصالتا متولد قاهره در مصر است
در حالی که میکروفون منقش به لگوی خبرگزاری تسنیم را در است دارد به گزارش
حو.ادث مربوط به خشونتهای نژادی شارلوتسویل پرداخته است.
انتشار تصویر بدون حجاب این خبرنگار که خبرگزاری متبوعش از جدی ترین
منتقدان آزادی پوشش در ایران برای زنان ایرانی است واکنش مسیح علی»زاد
خبرنگار ایرانی تبار ساکن نیویورک و گرداننده کمپین چهارشنبه های سفید را به
همراه داشت که نوشت:
«خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران ایران ،عکس بدون حجاب خبرنگارش را
منتشر میکند بعد توی همین خبرگزاری در نقد چهارشنبه های سفید و کمپین
آزادیهای یواشکی مینویسد اگر زنی بی حجاب باشد مرد برای رفع نیاز جنسیاش
نیاز به گرفتن اجازه از او ندارد .یعنی فقط موی زن ایرانی شما مردان خبرگزاری سپاه
را تحریک می کند؟ باید جلوی تظاهر و ریا ایستاد .چندی پیش نویسنده خبرگزاری
فارس هم یادداشتی علیه چهارشنبه های سفید نوشت و گفت بیحجابی باعث
تحریک مردان و افزایش جرم میشود بعد عکس همسر خودش در اینستاگرام
بدون حجاب بود به محض اینکه برایش کامنت گذاشتم که شما در خانه خودتان
هم باختید چون همسرتان حجاب ندارد .خیلی زود عکس همسرش را پاک کرد.
ریا ریا ریا»
بودجه خبرگزاری تسنیم را نهادهای امنیتی در ایران تامین میکنند و این خبرگزاری
به عنوان ارگان رسمی سپاه که تحت تحریم های آمریکا است ،فعالیت دارد.

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه چاپی خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
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اعراض اوبری ها به اختالل در فرودگاه انجامید

اعتراض رانندگان  Uberبه پایین بودن دستمزد از ساعت  ۱۲تا  ۲پس از نیمروز
سه شنبه گذشته در فرودگاه  LAXسبب بینظمی و ترافیک در ترمینالهای  ۱و
 ۲و شد.
مسئوالن فرودگاه  LAXاز مسافرانی که در انتظار وسیله رفتوآمد بودند و یا
در پشت ترافیک مانده بودند ،درخواست صبوری کردند و تالش نمودند آنها را
برای دستیابی به امکان رفتوآمد راهنمایی بیشتری بکنند .این اعتراض و اعتصاب
 ۲ساعته ،هم در بخش فرود و هم در بخش پرواز در مسیر خیابان World Way
اختالل و ازدحام ایجاد نموده بود.

طرح تسهیل رانندگی در لسآنجلس اجرایی میشود
رانندگی در خیابان های لسآنجلس می تواند دشوار باشد به همین سبب،
مقامات شهری طرحی جدید برای مقابله با برخی از سختترین جادههای شهر
با هزینهای حدود یک میلیون دالر به راه انداختند.
این طرح در اولین قدم در شهر نورتریج آزمایش خواهد شد .دفتر خدمات
و تعمیرات جاده ای در وزارت راه کالیفرنیا میگوید هزینه ترمیم هر مایل از
خیابانهای شهری رقمی بین  600تا  1000دالر هزینه در بر دارد.
با این حال مقامات شهری در صدد تکمیل بودجه الزم و پیش نیازهای اصلی
هستند تا بتوانند این طرح را به صورت جامع در اکثر خیابان های مورد بحث تا
اوایل سال  2019اجرایی سازند.

تحول در ساختار اداره لسآنجلس تایمز

در یک تصمیم ناگهانی شرکت مطبوعاتی  Tornکه مرکز آن در شیکاگو قرار
دارد و صاحب اصلی لسآنجلس تایمز و شماری از مطبوعات مهم آمریکا تلقی
میشود ،داوان ماها راج ،مدیر اجرایی و سردبیر  ۵۲ساله لسآنجلس تایمز را
همراه با سه نفر از دبیران ارشد روزنامه برکنار کرد و بهجای آنها راس لوینسون
 ۵۴ساله را که از پیشکسوتهای رسانهها در کمپانی  Foxبود و در  Yahooنیز
بهعنوان مدیرعامل موقت کار میکرده را برگزیده است تا این نشریه با قدمت ۱۳۵
سال را در راستای دیجیتال شدن بیشتر هدایت کند.
همراه با مدیرعامل جدید ،جیم کیرک  ۵۲ساله که از مدیران خبر در شیکاگو سان
تایمز بوده را بهعنوان سردبیر موقت لسآنجلس تایمز به لسآنجلس فرستادهاند.
جاستین دیربورن مدیرعامل شرکت  Tornاین خبر را روز دوشنبه اعالم نموده
است.

دادستانهای کالیفرنیا از رای عمومی تبعیت نکردهاند

اتحادیه حقوق مدنی در آمریکا( )ACLUاعالم کرد که با اینکه  ۶۵درصد
از رأیدهندگان در انتخابات ماه نوامبر  2016رأی دادهاند که جرائم دزدیهای
کوچک و برخی از جرائم مواد مخدر از ردهبندی جنایی به ردهبندی جنحه کاهش
یابند ،از میان دادستانهای کل  ۵۸کانتی در کالیفرنیا تنها یک دادستان نسبت به
اجرای آن همت گمارده و با آن موافق است.
در مورد الیحه  ۵۷نیز  ACLUاعالم کرده است که دادستانها نسبت به افزایش
قدرت ،هیئتمدیره بخشش دوران زندان و تبدیل آن به دوره تعلیقی ،تمایلی نشان
ندادهاند و از  ۵۸دادستان کل تنها یک نفر با آن موافق است.
وکیل حقوقی  ACLUاعالم کرد که ما تالش خواهیم کرد تا از حق رأیدهندگان
که درخواست آنها در الیحه قانونی بهتصویب رسیده است ،دفاع کنیم.

دومینحسابرسیدانشگاههایکالیفرنیامنتشرشد
هفته گذشته اداره حسابرسی ایالت کالیفرنیا گزارش دومین حسابرسی خود را در
مورد دانشگاههای  UCدر کالیفرنیا اعالم کرد که در آن نشان داده شده است که
درزمینه قراردادها ،حتی مقررات جاری دانشگاه نیز رعایت نشده است.
حسابرسان اعالم کردند که در دو مورد که موردمطالعه قرار دادند ،در جایگزینی
کارمند تماموقت رسمی با کارمندان قراردادی ترتیب قانونی بر اساس مقررات
صورت نگرفته است.
در یک مورد دانشگاه  UCسانفرانسیسکو برای بخش تکنولوژی و اطالعات،
 ۴۰کارمند تماموقت را برکنار کرده تا از خدمات مؤسسهای بیرون از دانشگاه
برخوردار شود تا در مدت  ۵سال  ۳۰میلیون دالر پسانداز نماید و دانشگاه UC
دیویس نیز در مورد نظافت و نگهداری از دانشگاه  ۱۲کارمند تماموقت را برکنار
کرده و آن را به کارکنان قراردادی سپرده است.
دیگر اینکه در دانشگاهها در مورد قراردادهای خدمات خوراک و فروش غذا
به شماری از پیشنهاددهندگان در دانشگاه دیویس توجهی مشده است و قرارداد

دیگران را از  ۷سال به  ۱۹سال افزایش دادهاند.

اعتراض به یک پوستر در دفتر کار نماینده کنگره
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:
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لو کوریا نماینده کنگره آمریکا درحالیکه دیدار با رأیدهندگان را در دفتر خود
با حضور شماری از کهنساالن بازنشسته نظامی برگزار کرد که در بیرون از دفتر
او شماری از معترضان با شعار درخواست میکردند که او تصویر مجسمه آزادی
را که بهصورت یک پوستر نقاشیشده با حجاب اسالمی نشان میدهد ،و بر دیوار
دفترش نصب شده است ،پایین بیاورد.
مخالفان این حرکت لو کوریا را توهین به مجسمه آزادی و در پشتیبانی از
مسلمانهای مهاجر میدانند .تظاهرکنندگان تصویری همانند پوستر را در دست
داشتند که بر روی آن عالمت ممنوع را افزوده بودند.

اصرار برد شرمن بر استیضاح پرزیدنت ترامپ
ب ِ َرد شرمن نماینده دموکرات کنگره آمریکا از سنفرنادو ولی کالیفرنیا در دیدار
هفته گذشته خود با مردم در حوزه انتخاباتی خود ،بار دیگر تاکید کرد که میتوان
دانالد ترامپ رئيسجمهور آمریکا را بر اساس تقاضای او استیضاح شود.
او به بیش از پانصد نفری که در آنجا حضور داشتند گفت رئيسجمهور ترامپ
جرائم بزرگ و کوچکی را مرتکب شده است که موضوع استیضاح بر اساس
استانداردهای قانون اساسی است او گفت گرچه برکنار کردن رئيسجمهوری از
راه استیضاح به این سادگی نیست ،لیکن بر اساس اصل  25متمم قانون اساسی،
اعضای کابینه میتوانند به سبب منافع مردم آمریکا ،تقاضای برکناری ریاستجمهور
ش روی ،او
را بنمایند .او گفت پس از مطالعه شهادتنامه جیمز کومی و تحقیقات پی 
و اَل گرین نماینده دموکرات از تگزاس این طرح مشترک را ارائه کردهاند و انتظار
شمار بیشتری از نمایندگان را برای پشتیبانی دارند.
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تجهیز فرودگاه VAN Nuysبه انرژی خورشیدی

فرودگاه  VAN Nuysنخستین فرودگاه کالیفرنیاست که به سیستم انرژی
خورشیدی مجهز شده است و با بکارگیری صحنههای انرژی خورشیدی بر فراز 4
ساختمان بزرگ 1200 ،کیلووات برق را مستقیم از راه خورشید ساخته و مساحتی
در حدود  150/000فوت مربع را پوشش دهد که میزانی نزدیک به مصرف 200
خانه مسکونی است.
این منبع انرژی خورشیدی از  4000پانل فوتو و والتیک تشکیل شده است.
این پروژه به طور میانگین ساالنه 4 ،میلیون پاند از کربن دو اکسید هوا را خواهد
کاست که به طور میانگین برابر با تولید گاز کربن در حرکت  6/5میلیون اتوموبیل
در یک مایل است.
فرودگاه النگ بیچ دومین فرودگاهی است که پروژه انرژی خورشیدی را در
دست مطالعه برای اجرا دارد.

تقسیم کالیفرنیا از رویا تا طرح برای انتخابات 2018

تیم دِری پر ( )Tim Draperکه یکی از سرمایهگذاران سیلیکونولی است و
بیش از این طرح تقسیم ایالت کالیفرنیا را به  6ایالت داده بود .بار دیگر میخواهد
رویای چند پاره شدن کالیفرنیا را به واقعیت بدل کند از این روی طرح الیحه
تقسیم کالیفرنیا را به  3ایالت ،تسلیم اداره نظارت بر انتخابات  2018کرد تا در
برگههای رای به رای عمومی مردم گذارده شود .در این الیحه او کالیفرنیا را به
ی شمالی ـ کالیفرنیا و کالیفرنیای جنوبی تقسیم نموده
 3بخش با نامهای کالیفرنیا 
است.
کالیفرنیای شمالی از سانتاکروز تا مارییوسا کانتی خواهد بود بخش ساحلی
کالیفرنیای کنونی که لوسانجلس نیز بخشی از آن خواهد بود کالیفرنیا خوانده
خواهد شد و کالیفرنیای جنوبی از ارنج کانتی آغاز میشود و در مرز مکزیک ادامه
مییابد .او هزینه این کارزار را همانگونه که در  2014به مبلغ  4/9میلیون دالر
پرداخت ،از سرمایه شخصی خود میپردازد.

طرح نوسازی ناوگان کشاورزی کالیفرنیا

با آغاز به کار در مجلس ایالتی کالیفرنیا ،کوین دِ لئون رئيس مجلس سنای
کالیفرنیا درخواست کرد که  1میلیارد دالر از محل درآمد  Cap & Tradeبرای
خرید ماشین آالت کهنه کشاورزی و جایگزین نمودن آن با تراکتورها و ماشین
آالت نو در راستای داشتن هوای پاگیزه اقدام شود پس از تصویب الیحه & Cap
 ،Tradeدرآمدی برای کالیفرنیا حاصل میشود که بخشی از آن برای ترن پرشتاب
و خان ه سازی ارزان قیمت هزینه خواهد شد و در حدود  1/4میلیارد دالر هنوز باقی
مانده است که کوین دِ لئون ،درخواست هزینه کردن یک میلیارد دالر برای ماشین
آالت الکترونیکی برای مناطق کشاورزی نموده است.
کوین دِ لئون این کار را در راستای دوری گزینی از هوای آلوده و خطرزا برای
سالمتی دانسته است.

پرونده جنجالی دکتر پولیا فیتو در کانون توجهات
پس از گذشت  6ماه از کنارهگیری دکتر کارمن پولیا فیتو ،رئيس دانشکده پزشکی
دانشگاه  USCبر اساس پرونده او در مصرف مواد مخدر و میهمانیهای منجر به
استفاده از مواد مخدر از سوی دختران جوان در مارچ  ،2016هم اکنون دانشگاه
 USCاز او خواسته است تا برای کمک به پرونده و روند دادرسی و شکایتها،
به عنوان شاهد شرکت نماید.
کارشناسان باور دارند ،این دادرسیها ،یکی از پرهزینهترین دادرسیها در نوع
خود خواهد بود زیرا به شمار شاکیان افزوده خواهد شد و از سوی دیگر کسانی
که در پروژههای مختلف پزشکی سرمایهگذاری برای تحقیق کردهاند و پروژههای
آنان را دکتر کارمن پولیا فیتو سرپرستی میکرده ،با هزین ه بسیاری به سبب توقف
پروژهها روبرو شدهاند .یکی از پروژهها ،کار بر روی بیماری آلزایمر بوده است.

ورود مجدد به دیزنیلند محدود میشود

دیزنی لند اعالم کرده است تمبرهای دستی که به واسطه آن بازدید کنندگان
میتوانستند در یک روز بیش از یک بار از این مکان تفریحی دیدن کنند دیگر
کاربرد نخواهد داشت.
مطابق این گزارش دیزنی لند شگرد استفاده از تمبرهای دست را حذف کرد و
اکنون عکسهای بازدید کنندگان را که به بلیط متصل میشوند ،ثبت میکند.
بنا بر شیوه جدید ،هنگامی که کاربران بلیط خود را برای استفاده مجدد در
دیزنیلند به کار میگیرند ،عکس آنها به جای نیاز به تمبرهای دست دوم سیاه
رنگ ظاهر میشود.
گفتنی است پیشتر تشخیص عکس برای دارندگان برگههای ساالنه و بلیطهای
چند روزه استفاده میشد ،اما اکنون بلیط تک نفره نیز نیاز به اسکن دوباره دارد.

کشیشکالیفرنیایی درکاخ سفید

گزینش رالف درولینجر کشیش کلیسای ایونجلیست کالیفرنیا برای برگزاری
کالسهای آموزش کتاب مقدس در کاخ سفید با حضور اعضای کابینه دونالد
ترامپ ،نظر و شگفتی بسیاری را برانگیخت و این برانگیختگی نه به خاطر تشیل
کالس کتاب مقدس بلکه به سبب باورهای او در مورد زنان و کار کردن آنها
بیرون از خانه است.
رالف درولینجر که از ستارههای پیشین تیم بسکتبال دانشگاه  UCLAاست و 7
فوت قد دارد ،در یکی از خطابههایش گفته بود که باور کاتولیک ،یکی از باورهای
نادرست مذهبی در جهان است و در یکی دیگر از سخنانش در سال 2004در
کالس درس آموزش کتاب مقدس گفته بود که زنان تنها در زمانی میتوانند در
بیرون از خانه کار کنند که فرزندشان در خانه نیست و در دیدار با یک نماینده
زن ،از نمایندگان مجلس کالیفرنیا گفته بود زنانی که در مجلس نماینده هستند و
فرزندانشان در خانه هستند دچار گناه میشوند .جف سشن دادستان کل آمریکا،
بتی داووس وزیر امور آموزش ،سانی پردو وزیر کشاورزی و مایک پمپئو رئیس
 CIAدر کالسهای آموزش کتاب مقدس او در کاخ سفید شرکت میکنند.

یادمان های دوره برده داری :آمار چه میگوید؟

نظرسنجی رویترز حاکی از آن است که علیرغم تالش شدید دمکرات های آمریکا
برای برچیدن یادمان های حکومت برده داران «ایاالت مؤتلفه آمریکا» ،بیشتر مردم این
کشور خواستار حفظ این یادمان ها هستند.
براساس این نظرسنجی که خبرگزاری رویترز با مشارکت موسسه نظرسنجی ایپسوس
انجام داده 54 ،درصد از پاسخ دهندگان خواستار حفظ این یادمان ها بوده اند.
شهرهای مختلف آمریکا شاهد مجادله برسرحفظ یا برچیدن صدها مجسمه ،لوح و
دیگر یادمان های مربوط به حکومت «ایاالت مؤتلفه آمریکا» هستند و در حال حاضر
برخی از آن ها از اماکن عمومی حذف شده اند.
نتیجه این نظرسنجی همچنین درخصوص نظر مردم پیرامون مقصر حادثه شارلوتزویل
که به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دهها تن انجامید نیز مایه شگفتی است.

 31درصد از پاسخ دهندگان با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم نظر هستند
که هر دو طرف درگیری به یک اندازه مقصر هستند
کسانی که راست گرایان افراطی را مقصرمی دانند 28درصد پاسخ دهندگان و آنها که
مخالفان تبعیض نژادی را مقصر می دانند  10درصد از آنان را تشکیل می دهند.
نظرسنجی مشترک رویترز وایپسوس 2هزار و  149پاسخ دهنده را شامل می شود که
 874نفردمکرات و 763تن جمهوریخواه هستند.
در حادثه شارلوتزویل ،گروه های خواهان برتری سفیدپوستان که مخالف برچیدن
مجسمه ای مربوط به یکی از فرماندهان حکومت مؤتلفه این کشور بودند ،با مخالفان
تبعیض نژادی درگیر شدند و در پی آن ورود یک خودرو به داخل جمعیت مخالفان
نژادپرستی سبب کشته شدن  1نفر و زخمی شدن دهها تن دیگر شد.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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بازار طال ،جواهر و ساعت در دان تاون لسآنجلس
خرید ارزانتر -خرید مطمئنتر
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
18تا  24آگوست(27مرداد تا  2شهریور)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.

 1376خورشیدی (1997میالدی)
جمعه  3شهریور 25/آگوست
درگذشت بیژن نجدی -نویسنده و شاعر گیالنی
1313خورشیدی (1934میالدی)
زادروز آخوند اکبر هاشمی بَهرمانی (هاشمی  1388خورشیدی (2009میالدی)
رفسنجانی) ،از اعضای شورای انقالب اسالمی ،درگذشت همایون صنعتی ،بنیانگذار انتشارات
شریک جرم در به قتل رساندن محافظان شاه فرانکلین درتهران.
فقید ،رییس مجلس شورای اسالمی ،رییس
یکشنبه  5شهریور 27/آگوست
جمهور ،رییس مجلس خبرگان رهبری و رییس
مجلس تشخیص مصلحت نظام و یکی از متهمان  1309خورشیدی (1930میالدی)
اصلی انفجار مرکز یهودیان در بونئوس آیرس زادروز غالمرضا تختی  -قهرمان كشتی ایران
و جهان
آرژانتین و تحت تعقیب پلیس بین الملل
 1330خورشیدی (1951میالدی)
 1317خورشیدی (1938میالدی)
مجل ه «فروغ بانوان» به مدیریت عالیه حجتی
درگذشت نصراهلل خان مینباشیان ،موسیقیدان
منتشر شد
 1320خورشیدی ( 1941میالدی)
 1339خورشیدی (1960میالدی)
اشغال ایران توسط قوای متفقین
كنارهگیری دكتر منوچهر اقبال از نخستوزیری
 1324خورشیدی (1945میالدی)
در پی رد اعتبارنامه و توقیف روزنامه «آژیر» ،شریف امامی به فرمان شاه نخستوزیر شد
سیدجعفر پیشهوری وارد تبریز شد و با صدور  1342خورشیدی (1963میالدی)
تشكیل كنگره «نهضت آزادزنان و آزاد مردان»
بیانیهیی ،خودمختاری آذربایجان را اعالم كرد
توسط دولت
 1332خورشیدی (1953میالدی)
دو شبكهی «خانهی صلح» و «سازمان جوانان»  1347خورشیدی (1968میالدی)
وابسته به حزب تودهی ایران كشف و متالشی انتخاب خانم فرخرو پارسا به عنوان اولین وزیر
زن در ایران
شد
 1357خورشیدی ()1978
 1356خورشیدی (1977میالدی)
تولد مهدیآقازمانی  -روزنامه نگار و نویسنده سقوط دولت جمشید آموزگار و روی كار آمدن
دولت شریف امامی
ایرانیآمریکایی
 1377خورشیدی (1998میالدی)
 1359خورشیدی (1980میالدی)
درگذشت علیاصغر حكمت  -ادیب ،پژوهنده درگذشت فرهاد گركانی  -نویسنده در
لوسآنجلس
و سیاستمدار و نخستین رئیس دانشگاه تهران
درگذشت بونصر عضد معاون اتاق صنایع و
 1377خورشیدی (1998میالدی)
قتل پیروز دوانی ،ناشر و فعال سیاسی ،به معادن و ریاست هیأت مدیره بانك اعتبارات ،در
فرانسه  -متولد سال 1291
وسیلهی قاتالن «قتلهای زنجیرهای»
 1386خورشیدی (1997میالدی)
درگذشت مارکو گریگوریان ،نقاش ,هنرشناس
شنبه  4شهریور 26/آگوست
و بازيگر ایرانی  -ارمنی
 1313خورشیدی (1934میالدی)
 1395خورشیدی ( 2016میالدی
زادروز محمد اسماعیلی ،نوازنده تنبک
درگذشت داود رشیدی ،بازیگر سینما ،تاتر و
 1315خورشیدی (1936میالدی)
زادروز مرتضی ممیز ،طراح گرافیک (درگذشت تلویزیون بر اثر سکته قلبی .وی متولد  1312در
تهران بود و در هنگام مرک  83سال داشت .وی
)۱۳۸۴
در سالهای اخیر به بیماری آلزایمر مبال شده بود.
 1317خورشیدی (1938میالدی)
گشایش راهآهن سراسری ایران
1339خورشیدی (1960میالدی)
زادروز اکبر عبدی ،بازیگر سینما و تلویزیون
 1346خورشیدی (1967میالدی)
درگذشت سیدفخرالدین شادمان -نویسنده و
حقوقدان
 1350خورشیدی (1971میالدی)
درگذشت علیاکبر فیاض ،استاد ادبیات فارسی
و مصحح تاریخ بیهقی
کتاب تاریخ بیهقی تصحیح شادروان فیاض در
شرکت کتاب موجود است
 1358خورشیدی (1979میالدی)
ترور حاج مهدی عراقی و فرزندش حسام
توسط گروه فرقان
 1359خورشیدی (1980میالدی)
صدور حكم نخستوزیری رجائی توسط
بنیصدر
 1369خورشیدی (1990میالدی)
درگذشت مهدی اخوان ثالث ،شاعر
آثار مهدی اخوان ثالث این شاعر برجسته
معاصر ایران در شرکت کتاب موجود است

بخشهای اصلی برنامه شما و رادیو مسابقه
هوش بود که توسط شادروان مستجاب الدعوه
به نحو بسیار زیبایی ارائه می شد که هنوز پس
از گذشت قریب به  4دهه در ذهن شنوندگان آن
حک شده است.
 1377خورشیدی (1998میالدی)
درگذشت ارتشبد حسن طوفانیان معاون وزارت
جنگ در آخرین سالهای سلطنت خاندان پهلوی
در آمریکا.
 1389خورشیدی (2010میالدی)
درگذشت علی بهزادی ،روزنامهنگار پیشکسوت
ايرانی،در سن ۸۵سالگی

سه شنبه  7شهریور 29/آگوست

 1288خورشیدی (1909میالدی)
انتخاب محمدحسین میرزا (برادر  9ساله سلطان
احمدشاه) به ولیعهدی
 1304خورشیدی (1925میالدی)
درگذشت سیدمحمدرضا مساوات ،نماینده
مجلس و مدیر روزنامه «مساوات»
 1344خورشیدی (1965میالدی)
درگذشت موسی معروفی ،موسیقیدان
 1349خورشیدی (1970میالدی)
گشایش «جشن هنر» شیراز
 1357خورشیدی (1978میالدی)
در پی اعالم فضای باز سیاسی 14 ،حزب
سیاسی از جمله حزب پانایرانیست (پزشكپور)،
حزب زحمتكشان (بقایی) ،جبهه ملی و ...اعالم
موجودیت كردند
جبههی ملی طی اعالمیهیی خواستار اجرای12
مورد اصالح فوری از جمله انحالل ساواك و
آزادی قلم و بیان شد
 1384خورشیدی (2005میالدی)
درگذشت داوود رمزی ،روزنامهنگار ،شاعر و
نویسنده در لوس آنجلس

چهارشنبه  8شهریور 30/آگوست

 1360خورشیدی (1981میالدی)
انفجار دفتر نخستوزیری ایران بهوسیله سازمان
مجاهدین خلق و کشته شدن محمدعلی رجایی
و محمدجواد باهنر ،رئیسجمهور و نخستوزیر
دوشنبه  6شهریور 28/آگوست
جمهوری اسالمی
 1311خورشیدی (1932میالدی)
درگذشت میرزا حسنخان مستوفیالممالك 1368 -خورشیدی (1989میالدی)
درگذشت منوچهر محجوبی ،نویسنده و
ادیب و سیاستمدار
 1355خورشیدی (1976میالدی)
روزنامهنگار درانگلستان.
ترور سه تن از مستشاران آمریكایی در تهران 1383 ،خورشیدی ()2004
اوجگیری برخوردهای مسلحانه گروههای درگذشت عصمت باقرپور (دلكش) خواننده-
در سن  80سالگی درتهران
چریكی با نیروهای انتظامی
 1364خورشیدی (1985میالدی)
كاشانی
آریانپور
درگذشت دكتر عباس
پنجشنبه  9شهریور 31/آگوست
نویسنده و مترجم درکالیفرنیا  -آمریکا
 1347خورشیدی ()1968
 1373خورشیدی (1994میالدی)
درگذشت صمد بهرنگی ،معلم ،منتقد اجتماعی،
درگذشت كمال الدین مستجابالدعوه برنامهساز مترجم ،داستاننویس.
رادیو
انتشار کتاب ماهی سیاه کوچولو به قلم او با
کمال الدین مستجاب الدعوه در سال  1324حواشی زیادی در تاریخ معاصر ایران همراه بود.
فعالیت خود را در رادیو آغاز کرد.
آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجود است
او با همکاری خانم فروزنده اربابی هر روز 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
صبح جمعه با برنامه شما و رادیو به خانه های درگذشت دکتر کمالالدین جناب ،استاد برجسته
ایرانیان میآمد که برای سالها از پرطرفدارترین و ممتاز فیزیک و اولین محقق فیزیک هستهای
برنامههای رادیو به شمار میرفت .یکی از ایران در سن 98سالگی.

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر :موسسه انتشاراتی شرکت کتاب در آستانه
خداحافظی با فروشگاه کتاب فروشی خود پس از
 36سال فعالیت مستمر در محله ایرانیان لس آنجلس
(بلوار وست وود) قرار دارد!
شهروند ایرانشهر که پاتوق فرهنگی خودشو از دست
رفته دید ،رفت بین ایرانیهای لسآنجلس و نظرشونو
درباره تعطیلی کتابفروشی شرکت کتاب در محله پرژن
اسکوئر جویا شد؛ نظرات اقشار مختلف مردم به شرح
زیر است:
• تقی  42ساله ،کاسب :داداش نمیصرفه ،مگه میشه
با چاهار تا دونه کتاب فروختن خرج خونه رو در اورد.
اصن شرکت کتابچیا تا حاال چجوری تو این سی سال کار
کردن ،خدا میدونه .باس زودتر درشو میبستن.
• شهروز  33ساله ،مهندس :خیلی ناراحت شدم ،دیگه
بلوار وست وود برام جذابیتی نداره .همه هویت اون محل
به کتابفروشی شرکت کتاب بود و بس.
• ماندانا  20ساله ،دانشجو :حاال از کجا بریم بلیتای
کنسرت بخریم؟ آقا شما میدونی؟
• یداهلل  91ساله ،بازنشسته :آقا خیلی حیف شد ،دیگه
جایی نیست صبح ها بریم وایسیم یه کتابی بخونیم ،یه
گپی بزنیم و روزنامه مونو بخریم.
• پوپک  15ساله ،دانش آموز :وات د هل! آی دونت

الیک دیس نیوز .آی الو پرژن بوکس بیکاز سام تایمز مای
پرنتز بااووت سام بوکس فور می! (ترجمه :چه جهنمی!
این خبر رو دوس ندارم .من عاشق کتابهای فارسی
هستم زیرا والدینم گاهی برام یه کتابایی میخریدن!)
• رامتین  52ساله ،کارمند :تعطیل شد که شد ،میگی
چیکار کنیم؟ انقدر گرفتاری داریم که دیگه به این چیزا
نمی رسیم.
• گوهر  72ساله ،خانه دار :آخی ،تازه میخواستم
برم کتابفروشی برای نوههام کتاب آموزش زبان فارسی
بگیرم .هی امروز و فردا کردم تا تعطیل شد.
• آرش  18ساله ،بیکار :اه حاال از کجا بریم واسه دوس
دخترمون کادو بگیریم؟
• دکتر یلدا  35ساله ،استاد دانشگاه :این خبر یک
مصیبت فرهنگی برای ایرانیان لسآنجلس است .واقعا
متاسفم.
• پرویز  62ساله ،سرمایه دار :بفرما هی بگین علم بهتره
یا ثروت؟ اگه آقا خلیلی (موسس شرکت کتاب) ثروت
داشت دیگه مجبور نبود کتابفروشیشو ببنده.
• سامان  8ساله ،دانش آموز :مامان کتاب موخوام!
• نرگس  39ساله ،هنرمند :آه که از آن کتابفروشی
خاطره ها دارم .آه که از این تعطیلی دلم شکست.
• پدرام  48ساله ،راننده :برو بابا دلت خوشه ،کتابخون

کجا بود؟ آخه کتابفروشی هم شد شغل ،این آقا بیژن
(خلیلی) اگه پیتزا فروشی واز کرده بود ،االن نصف
لسآنجلسو خریده بود.
در پایان ،شهروند ایرانشهر تصمیم گرفت تا با عبرت
گرفتن از تعطیلی کتابفروشی شرکت کتاب فعالیتهای
فرهنگیشو بی خیال بشه و بره دان تان ال ای و پخش
عمده خیارشور باز کنه!

نشریه خبری  ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و دوم -شماره  -  81آدینه    25آگوست  2017
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سرنوشتمشترک

دکتر نیره توحیدی چهره فرهنگی و استاد
شناخته شده ایرانی تبار دانشگاهّای کالیفرنیا که
خود منشا خدمات ارزنده فرهنگی پر جامعه
ایرانی بودهاند در یاداشت الکترونیک کوتاهی به
مناسبت خداحافظی با کتابفروشی شرکت کتاب
چنین می نویسد:
خواستم به شما دوستان ،به خصوص جناب
خلیلی گفته باشم که قدر خدمات فرهنگی متعدد
و ارزنده شرکت کتاب ،از جمله آن کتابفروشی را
میدانم و از این که به قول خانم زندیان« ،حضور
فیزیکی» کتابفروشی پایان مییابد احساس خوبی
ندارم .اما به یاد آوریم که این گوئی جبر عصر
دیجیتال و اینترنت است .گوئی این روزها بسته
شدن کتابخانه و کتابفروشی با همه ناخوشایندی
و غم انگیز بودنش ،اجتناب ناپذیر شده است.
من خود چند سال است شاهد تعطیل شدن
چندین کتابفروشی بودهام چرا که شبکههای
اینترتنی خیلی چیزها را دگرگون کردهاند ،از
جمله فروش و نحوه استفاده از کتاب .البته عوامل
دیگرهم دخیل هستند .اخیرا خواندم که در تهران
نیز« :فروشگاه «کتاب ویستا» (در سعادتآبادِ
تهران) متعلق به «نصراهلل کسرائیان» به علت
ورشکستگی مالی ،تعطیل شد .آن هم در شهری
که در یکی از خیابانهایش یک ساعت ُمچی
مردانه« ،یک میلیارد و دویست میلیون تومان» به
فروش میرسد .چگونه یک ملت میتواند ،این
چنین اندوهبار ،علیه خودش انقالب کند؟ تعطیلی
«کتاب ویستا» را «نصراهلل کسرائیان» چنین اعالم
کرده است :بدین وسیله به اطالع وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،وزرات دارایی ،سازمان تأمین
اجتماعی ،شهرداری ،ادارات برق ،گاز ،تلفن،
اتحادیه ناشران و کتابفروشان ،هممحلهایها،
و رسانههای مجازی میرساند که «کتاب ویستا»
واقع در سعادتآباد ،از پانزدهم آذرماه ۱۳۹۵
تعطیل شده است .نه از آنها که نیامدند گله
داریم ،نه از آنها که کتاب نمیخوانند ،از آنها
هم که آمدند یا به اشکال مختلف کمکمان
کردند ،سپاسگزاریم .چند سال سوبسید دادیم

و تالش کردیم سرپا نگاهش داریم ،نشد .تصمیم
برای تعطیل کردنش ،تصمیمی دشوار بود ،به
ویژه برای همسرم که تا آخرین لحظه برای
بازنگاه داشتناش اصرار داشت .دیری نخواهد
گذشت که همه کتابفروشیها به جز آنهایی که
کتاب ،کاغذ و محصوالت فرهنگی از ارگانها،
ادارات و دولت دریافت میکنند به همین روز
خواهند افتاد و مجبور به ترک کار و کسب شان
خواهند شد .من نمیگویم به خاطر کتاب فروش
بلکه به خاطر آینده فرزندانتان کتاب بخرید تا در
آینده فرزندان بیسواد و دولتمردان نادان نداشته
باشیم .ملتی که پرتیراژترین کتابهایش آشپزی
و تعبیر خواب باشد تنها در اندیشه خوردن و
خوابیدن است و دریغ از ذرهای تعقل! »
به امید این که آینده ما همراه با کمتر کتاب
خواندن و کمتر اندیشیدن وتعقل کمتر نباشد و
از جمله شرکتکتاب نیز بتواند از طرق دیگر به
حیات و تالشهای فرهنگی خود ادامه دهد.
در پاسخ به این نوشته تاثیرگذار خانم دکتر
توحیدی و نقل اعالن تعطیلی کسراییان ،بیژن
خلیل مدیر و موسس شرکت کتاب ضمن قدر
شناسی از موهبت داشتن دوستان خوب همچون
خانم توحیدی مینویسد:
اعالن كسراييان را نخوانده بودم ولي دقيقا
حسب حال من و شركت كتاب هم هست .اين
جا ميخواستم خاطرهاي را برايتان از كسراييان
نقل كنم:
در يكي دو سال آخر مانده به فقدان شاعر
بزرگمان نادرپور ،او اصرار غريبي داشت به
انتشار مجموعه كارهايش و من هم خيلي تالش
كردم پيش از پرواز ناگهاني اش اين كار را انجام
دهم كه البته نشد .به هر روي زماني كه همه چيز
حاضر شد مانده بودم كه براي روي جلد چه
كنم؟! به خود گفتم تنها راه الهام از اشعار خود
آن بزرگوار است و باالخره رضايت به البرز و
دماوندش دادم كه همه اسباب الزم براي روي
جلد کتاب او در همين قله يگانه بود.
باالخره پس از يك تالش چندين و چند روزه

(خوب هم يادم ميآيد كه  ٥شنبه بود) شماره
تلفن كسراييان را پيدا كردم و به او زنگ زدم،
خودم را معرفي كردم علت را توضيح دادم و
درخواست اجازه برای استفاده از عكس يگانه
او از دماوند سرافراز را براي روي جلد كردم.
در پاسخم گفت -نقل به موضوع« :-در تمام اين
سالها شما اولين كسي هستي كه براي استفاده از
يكي از عكسهاي من از من اجازه خواستي .در
همه اين سالها عكسهايم را کس و ناکس به
یغما بردهاند .حتما اين كار را بكن و اگر آنهاي
ديگر هم از من درخواست كرده بودند حتما
اجازه ميدادم ولي هيهات.»...
اكنون كه يادداشت كسراييان در باب بسته شدن
كتابفروشياش را خواندم اين بخش گفته او الزم
است برجسته شود که «دولتمردان نادان نداشته
باشيم» .اگر ما كتاب خوانده بوديم و به محتويات
آن عمل ميكرديم ،به مشتي قداره بند چاقوكش
ضد فرهنگ(به قول شادروان حسن شهباز به
جاي بي فرهنگ) به مدت حدود چهار دهه اجازه
نميداديم كه اين چنين با ايران و ايراني رفتار كنند.
كارنامهاي كه در ايجاد نكبت با هيچ كارنامهاي از
تاريخ دراز ايرانزمين مقايسه نميتوان كرد .براي
نمونه كاري كه اين انيرانيان با منابع طبيعي ايران در
دوران حكومتشان انجام دادهاند و بخش بزرگي
از ايران را خشك و در آستانه برهوتي كامل قرار
دادهاند .حتي نه تازي ،نه مغول و نه هيچ كس و
كسان ديگر در چند هزار سال تاريخ ايران موفق به
انجامش نشده بودند.
با اميد اين كه ايران از خشكسالي و دروغ به دور
باشد ،از اين كه همه شما با اين مهر و عطوفت
اين نماد فرهنگي را بدرقه ميكنيد سپاسگزارم و
بايد يادآوري كنم كه سهم بزرگ اين جابجايي
بسيار دشوار ،سنگين و ناراحت كننده ،ياري و
سرپرستي همسر نازنينم پيرايه ،همدلي همكاران
شركت كتاب ،پشتيباني شما عزيزان و زور و
بازوي پهلوانان بينام و نشان التين تبار (شاهرخ
مسكوب بر پيشاني كتاب مقدمهاي بر رستم و
اسفنديار) است.

لسآنجلستایمز:
تبعیدیان ایرانیتبار در کتاب فروشی ایرانی
لسآنجلس طعم آزادی اندیشه را تجربه میکنند
روزنامه لسآنجلس تایمز در گزارش مفصلی به
شرح فعالیتهای شرکت کتاب -بزرگترین مرکز
انتشارات فارسی زبان خارج از ایران -که در
شهر لسآنجلس در آمریکا مستقر است پرداخته
و یادآور میشود بسیاری از ایرانیان همچنان از
فضای بسته استبدادی در ایران رنج میبرند.
در گزارش لسآنجلس تایمز که در این روزنامه
پرتیراژ آمریکایی ،همزمان با برگزاری دوره بیست
و هشتم نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منتشر
شده است ،بزرگترین مرکز نشر فارسی زبان در
خارج از ایران به نمایی از تبادل آزادانه اندیشه،
سیاست و تاریخ تشبیه شده که به توصیف
خبرنگار لسآنجلس تایمز« ،زندگی در دهه
 1960و  1970میالدی در تهران را تداعی میکند
پیش از آنکه انقالب به رهبری یک آیتاهلل،
قوانین سختگیرانهای برای مردم و نحوه تفکر آنها
ایجاد کند».
این روزنامه در گزارش خود به برگزاری مرتب
فعالیتهای ادبی در محیط این مرکز فرهنگی
اشاره کرده و از برگزاری شب شعری درباره
فروغ فرخزاد خبر میدهد که در زمان بازدید
خبرنگار لسآنجلس تایمز در بخش فرهنگسرای
شرکت کتاب در حال برگزاری بودهاست و
مینویسد« :اغلب شرکت کنندگان در این مراسم،
ایرانیانی هستند که به اجبار وطن خود را ترک
کردهاند» و در ادامه به توصیف شرایط و فضای
حاکم بر گفتگو درباره شخصیت و شعر فروغ
فرخزاد و معرفی او به خوانندگان انگلیسی زبان

این روزنامه میپردازد.
خبرنگار لسآنجلس تایمز که خود اصلیت
پاکستانی دارد در گفتگو با بیژن خلیلی موسس و
مدیر شرکت کتاب وی را از دانشجویانی معرفی
میکند که به دلیل وقوع انقالب و در همان سال
نخستین به قدرت رسیدن طرفداران آیتاهلل،
تجربه زندان بدون محاکمه داشته است و پس
از آن مجبور به ترک اجباری ایران شده است
وسپس در آمریکا این موسسه فرهنگی را تاسیس
کردهاست.
شرکت کتاب بزرگترین مرکز نشر فارسی زبان
در خارج از مرزهای ایران است که از سال 1981
تا اکنون بیش از  550عنوان کتاب را به زبان
فارسی منتشر کرده است .بخش عمدهای از کتب
منتشر شده توسط این ناشر ایرانیامریکایی در
ایران غیر قابل چاپ بوده و نشر آن ممنوع است.

اگرچه برخی از عناوین کتابهای منتشر شده در
شرکت کتاب با اعمال سانسور ،تحریف و حتی
تغییرات بنیادین و بدون اجازه ناشر یا نویسنده،
از سوی برخی مراکز دولتی دخیل در صنعت نشر
ایران در سالهای گذشته در داخل ایران باز نشر
شده است.
کتاب فروشی بزرگ شرکت کتاب ،فرهنگسرا و
موسیقیسرای شرکت کتاب ،ابداع و انتشار مداوم
تقویم ملی ایرانیان برای پاسداری از ایام ملی در
دوره تبعید ،راهنمای مشاغل جامعه ایرانیان
آمریکا ،مرکز اطالعات ایرانیان لسآنجلس
(۰۸ایرانیان) ،بیست سال سابقه انتشار مجله
ایرانشهر و امتیاز مجموعه رسانهای ایرانشهر
که خبرگزاری ایرانشهر نیز بخشی از آن است،
از دیگر دستاوردهای شرکت کتاب بر شمرده
شدهاست .این موسسه بر اساس اقتصاد بازار آزاد
تاسیس و اداره شده و هرگز از کمکهای دولتی
و خصوصی استفاده نکرده است.
خبرنگار لسآنجلس تایمز گزارش خود را
با اشاره به بخشی از خاطرات موسس شرکت
کتاب اینگونه به پایان برده است« :بیژن خلیلی
کمتراز یکسال پس از رهایی از زندان به ایاالت
متحده آمریکا مهاجرت کرد .در حالی که 10
جلد از کتابهای محبوبش را در چمدان خود
به همراه داشت .او میگوید هنوز آن کتابها را
به عنوان یادگاری در نمایشگاه کتاب خود در
بلوار وستوود در غرب لسآنجلس نگهداری
میکند».

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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انگار آدمی وطنش را با خود یه آنجا آورده بود

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

انسان زاده شدن
تجسد وظیفه بود
شاملو
ما به پهنای تاریخ نشان دادهایم که شاملو هر چه
درست گفت این جمله را غلط .که هرگز انسان تجسد
وظیفه نشد ،تجسد شانه خالی کردن از بار وظیفه بود.
انسان هرگز گردن به غرور برنیافراشت ،در ارتفاع
شکوهناک فروتنی که گردن به سرکشی برکشید در
حضیض ذلت باالپنداری .چرا که برای خود همواره
خواندن را سخت پنداشت و همواره از آن هراس
داشت.
وقتی کودک بودم در کتابهای مدرسه شعر سادهای
بود از زبان کتاب که خود را یار مهربان معرفی میکرد
و چه افسوس که همان روزهای شوق مدرسه هم
نه یار مهربان که بار کول ما بود وقتی کیف به دوش
میکشیدیم.
از همان ایام میان ما و خواندن دیواری ساختند به
بلندای بی اعتمادی به همه آنها که میاندیشیدند چیزی
برای اشتراک با غیر خود دارند .بین ما و کتاب ،خندقی
کندند سرشار از فاضالب خود عالم پنداری! که اگرچه
فاضل ،اما چه بسیار فاضالنی را فضلشان جز فضله
نبود.
آن روزهای دور در آن سرزمین شعر و شعور که
میگفتند روزی حافظ و سعدی داشت من نگران
قلمهایی بودم که میدیدم چگونه میشکستند .که
میدیدم جبر زمانه و سیاست و جغرافیا ،چگونه
نگارش نسل مرا پشت عاریه استعارهها و نجواها و
ایهامها در گوشی و ابتر کرده است .که شاید نه ،ابتر
نبود ،ذوق نوشتن بود در هوای آزادی ،که پشت درهای
وزارتخانهای عریض و طویل از رفتن باز میماند.
وزارتخانهای که اگرچه با خود پسوند فرهنگ یدک
میکشید سرشار از بی فرهنگی بود.
آن روزها میگفتند آن سوی دنیا در آن شهرها که
آزادی بیان ،افتخار مردم آن است ،جز فحاشی به
سبک کوتولههای خود مبارز پندار! گهگداری آدم هایی
پیدا میشوند که وقتی روی کاغذ قلم میفشارند « ُدر»
ساییده میگردد .که وقتی با جوهر و کاغذ همنشیناند
شب میشکند و باز انسان توان دوست داشتن را از نو
مییابد عریان عریان عریان .
گفتند آن سوی دنیا کسی هست که کتابت فارسی را

هنوز ره توشه و ارمغان بیخویشی غریب افتادگان به
ساحل امن نشسته میکنندو...
وقتی پشت بند سیل حادثههای خانمان سوز من نیز
بیخانگی را تجربه کردم در همان شهر غبارگرفته و
دور جواهری یافتم که در کنار محلهای که اسم ایرانی
بودن را یدک میکشید میدرخشید .کتابخانهای که عطر
حافظ داشت وقتی مینوشت:
گرچو فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست
بس حکایت های شیرین باز می می ماند ز من
ودر خالل قفسههایش میشد مجادله کالمی صمد
بهرنگی و هوشنگ گلشیری را به تماشا نشست.
«کتاب» که میگویم منظورم عبور از سانسور است،
آزادانه نوشتن و آگاهانه انتخاب کردن .کتاب یعنی بلند
و بی ریا پابهپای شاملو دل به دل سیمین و لب روی لب
فروغ .کتاب که میگویم نظرم هم آغوشی لذت بخش
واژههاست با همنشینی غصهها و اندیشهها .کتاب که
میگویم شور عشق است و غربت عاشق که گویی در
دنیا هر کجای این جغرافیا وقتی به زبان فارسی نوشته
باشی سرنوشت محتومات ناخوانده ماندن است.
آنها که شعر سعدی ورد زبانشان است ،دهانشان
به کباب و طبع شان به دیزیسرا مشتاقتر و این درد
مشترک مرز جغرافیایی ندارد.
در آن بلوار مغموم که میان خیابانهای لسآنجلس
رنگ و بوی غریبه گرفته است و گهگداری معابر
پررنگ و لعاب امریکایی شهر به طعنه محله وامداران
فردوسی مینامندش! غریبتر از خود بلوار ،فردوسی
است وقتی همان جواهرچراغش به خاموشی گرویده
و اسبابش روی دوش دنیای مجازی گذاشته شود تا
جوانمردی رستم را مثل قصههای همینگوی مردم در
آمازون بخرند.
چه تقارن نامتجانسی میان او که سرود:
« آه و افسوس از تو صائب ،حاصل موج سر است
دامن دنیای بی حاصل نمیباید گرفت»
و اینکه سراغش را از دنیای بیحاصل بگیری آن هم
به سبک و سیاق تازه در غیاب آنها که تا دیروز به
سادگی پاسخت را می دادند:
«چند قفسه جلوتر  ...آن باال دست راست  ...پیدایش
میکنی پشت آن رمان ها»
بسته شدن دربهای این مرکز شور و ادب ،این

وعدهگاه مهاجران از اسب افتاده و از اصل نیفتاده به
قول فروغ فرخزاد «گند محشری است» .زندگی آدم پر
است از این گندهای محشر .از تصویر دوری که دارم
از تهران ،پسرکی که کتاب بر دوشش بود و روبروی
دانشگاه کتابهای ممنوعه میفروخت و روزی که به
سراغش رفتم و جای خالیاش که انگار بوی خون و
درد میداد ،قلبم را مچاله کرد ...آنقدر که حتی زمان هم
هیچ عفو بزرگ منشانهای را شامل حالش نمیکند تا این
سوی آبهای جهان در مهد دموکراسی بی قید و شرط،
صداهای پشت سر انداخته و زبانهای سرخ آتشین که
حال خون ،تاوان کتاب نیست .کتاب قربانی روابط تیره
و بد هیبت نظام سرمایهداری است .کتاب نه یک ابزار
مطالعه که نماینده طباری از آزادگان است که نفسشان
در تنگنای این بردهداری نوین به واسطه دالر اربابان وال
استریت به شماره افتاده .بردهداری عصر نوین بازوی تو
را نه که اندیشه و تفکر تو را نشانه میرود.
اگر روزی در تئوکراسی ارتجاعی سیاه ،دهان را پر
خون کردند و هر که کتاب به دست داشتند ید زدند.
امروز نیز در فوران پر طمطراق دموکراسی غربی! قلم
و زبان و تفکر افراد آنجا قابلیت ظهور و درخشش
دارد که از سد این غول برابرکش و از صافی ائتالف
سرمایه و رقابت بگذرد و آنجا که سیستم برادر بزرگ
میخواهد (اینترنت) قرار بگیرد.
این ارتجاع نیست که خون بریزد این یک معامله
هندسی باالدستی و پائیندستی است که در کوران
یبُرد و
سرمایه محوری ،امان کتابخانه رفتنات را م 
توان اندیشیدن را میکاهد.
تمام شکوه ها اما یک طرف ،مصیبت اصلی آنجاست
که این کتابفروشی استثنائی عهده دار صیانت از
فرهنگی چند هزار ساله و محافظ زبان فارسی تکه
و پاره نیز بود .این کتاب فروشی تنها گوشه دنج
غربتنشینانی بود که هوایش بوی بنفشههای شفیعی
کدکنی میداد ...انگار که آدمی وطن اش را با خود به
آنجا آورده است.
دلم می گیرد وقتی شمعی خاموش میشود حتی اگر
صبح رسیده باشد .دلم میگیرد وقتی عشقی میمیرد
حتی اگر وصال دست داده باشد و دلم میگیرد وقتی
کتاب فروشی درب هایش را می بندد ،حتی اگر بر
روی اینترنت کتاب بخوانند.

تاآنهاهستندشرکتکتابهمهست

آنیتا قناعی  -مدرس عرفان:

از زمان اختراع خط میخی در بینالنهرین در حدود
سال  ۳۵۰۰ق.م و خط هیروگلیف در مصر در حدود
 ۳۱۵۰ق.م ،خوانندگان جدی نوشتهها ،از تحسینی
فرهنگی بهرهمند بودهاند .لوحهای گلی که عالمتها
و نشانهها بر آنها حک میشد ،اشیایی ارزشمند یا
بعضا مقدس محسوب میشدند .توانایی رمزگشایی و
آرین ریسباف  -روزنامه نگار ،صداپیشه و بازیگر:

شما هم میتوانید
رویدادهای محلی خود
را با هموطنانتان درمیان
بگذارید
www.iranshahrnewsagency.com

نخبه کشی از متن تا اجرا:
بزرگداشت کشوری که در آن طعم گیالس را با
بوی کافور تاخت میزنند
همراه با خاله نگار (مدیر موسسه فرهنگی هنری
کارنامه) رفتيم زردهبند ،براى تماشاى آخرين مراحلِ
ساخت دكوراسيو ِن داخلىِ كارگاه ِ
ِ
فيلمسازى عباس
كيارستمى ،و من كه از كوچكترين فرصتها استفاده

تفسیر این نمادها و نشانهها را دستاوردی فوقالعاده به
ِ
هیروگلیف
حساب میآوردند .اینگونه میپنداشتند که
مصری دارای قدرتهای جادوئی است و تا به امروز
همچنان بسیاری از خوانندگان کتاب را رسانهای برای
کسب تجربه معنوی به شمار میآورند .باتوجهبه اینکه
نوشته دارای چنین اهمیت نمادینی است ،نحوه خواندن
و مطلبی که افراد میخوانند هم از ویژگیهای مهم
هویتشان محسوب میشود.
خواندن همیشه شاخصی برای شخصیت بوده است.
به همین خاطر است که مردم ،در طول تاریخ ،منابع
فرهنگی و عاطفی زیادی را به کار گرفتهاند تا هویتی
کتابدوست برای خود کسب نمایند.
نگاهی به لیست بلندباالی نویسندگان و ادیبان و
شاعران ایرانی در اعصار تاریخ ،نشان میدهد که ما
ایرانیان هم از این امر مستثنی نبودهایم و همواره در به
همین پاشنه در سرزمین ما چزخیدهاست.
برای من تجربه همکاری در شرکت کتاب جدای
از وصف بیانکار پیرایه و بیژن خلیلی که در تعریف

واژههای بی روح باز مانده از جام شرابی نیم خورده به
سختی میگنجند و شکیباییشان در ابرام بر عمل ،خود
مثلی میان اهل ایرانی شهر فرشتههاست ،خوانندگان
کتاب که مشتریان کتابفرشی بودند نیز بحثی مهم
هستند .چه آنان که با مداقه ساعتی را میان قفسهها
میگشتند تا آن اندیشه مطلوب را پیچیده در زرورق
نثر یا نظمی دلخواه بیابند یا حتی آنانکه پی کتاب جوک
یا لطیفههای یومیه میآمدند.
چه آنانکه وقت خریدن کتابی تاریخی در مدح نادر
شاه افشار خطابهای میخواندند و چه آنان که بحث
و جدلشان بر سر شاه و مصدق را به کتابفروشی
میآوردند .چه آنان که پی شعر فروغ و سیمین بودند
وچه آنان که رمان بامداد خمار میخواستند.
آنها همه و همه مردم سرزمین ما بودند .مردمی که
در آیینه کتابی که میخریدند میتوانستم زندگی شان و
حتی ساکتترین دقایق خلوت و مطالعهشان را ببینم.
تا آنها با همه فرق هایشان هستند ،کتاب و «شرکت
کتاب» هم هست.

از مهرآباد تا LAX

مىكردم و خاله نگار را سوال پيچ مىكردم ،از گلشيرى،
از منوچهر آتشى ،از نخستین شمارههای کارنامه و هميشه
تعجب مىكرد كه چطور يادداشتهايش در كارنامه را
اين طور واو به واو از ب َ َرم.
از ظفر تا ابتداى جاده فشم به مرور گذشت و من
ِ
واكنش كيارستمى
كلمهها را مىبلعيدم .به وضوح نگران
بود و هر دو در دل مىدانستيم بازيگ ِر گم نامِ آن روزها
و ستاره امروزِ سينماى ايران ،در طراحى و ساخت
خاطره جمعی کسانی که حتی دیدار کوتاهی با او
دكوراسيون داخلى كارگاه خراب كارى كرده!
كيارستمى چند دقيقهاى زودتر رسيده بود و داشت داشتهاند ،متانت و صبر و نکته سنجی و نبوغ او در
ستایش زندگی است.
درختها و رودخانه و منظره كوه را تماشا مىكرد.
بارز ترین نکته در سلوک و منش شخصی عباس
نخستين بار بود مىديدمش...
به سمتش رفتيم ،با لحنى آرام و كلماتى شمرده به نگار کیارستمی دلدادگی اش به زندگی و ستایش آن بود.
نامدارترین هنرمند ایران زمین ،یکی از بزرگترین
اسكندرفرگفت:
کارگردانانی که سینمای جهان به خود دیده ،بر اثر خطای
 خانوم دير كرديد!فاحش پزشکی چشم از جهان فروبست و ما کماکان
و هر دو خنديدند...
نشستیم و تماشا کردیم.
این نخستین دیدار بود.
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آدرس  1419 :وستوود بلوار

دکتر مهدی آقازمانی  -جامعه شناس:

تنها ساعاتی از ورودم به لسآنجلس میگذشت که
برای نخستین بار پا به محیط کتابفروشی شرکت کتاب
در بلوار وستوود گذاشتم.
خطاب به دختر الغراندامی که پشت صندوق مغازه
ایستاده بود با لحنی «سانتیپانتالیستی» که ناخواسته
مشخص مینمود چند ساعتی بیشتر نیست از هواپیما
پیاده شدهام! گفتم:
 ببخشید پرسشنامه آزمون راهنمایی و رانندگی آمریکارا به زبان فارسی دارید؟
دخترک که از همان سالم و شاید نوع بیان من تا ته خط
را خوانده بود ،شانه ای باال انداخت و کوتاه و قاطع گفت:
 نه.این نخستین باری بود که در ایاالت متحده آمریکا از
کسی «نه» می شنیدم.
چند ماهی بعدتر ،گواهینامه رانندگی را اخذ کرده بودم
اگرچه بدون نیاز به پرسشنامه فارسی! ولی چندین مرتبه
دیگر هم «نه» شنیده بودم ،از جمله برای پیدا کردن شغلی
که بتوانم با آن به زندگیام سر و سامانی ببخشم.
اما باز دست تقدیر و بازی سرنوشت ،مینای گردون
را به گونهای چرخاند که این بار از همان شرکت کتاب
جوابی متفاوت بشنوم.
برای دومین بار بود که به آدرس  1419وست وود بلوار
میرفتم .این بار جای آن دخترک الغر اندام که بعد ها از
بهترین دوستان من شد ،بانویی بلوند و خنده رو ایستاده
بود که با لبخندی گرم وقتی از او درباره حضور آقای
خلیلی پرسیدم ،مرا به طبقه دوم شرکت کتاب راهنمایی
کرد.
بیژن خلیلی را برای نخستین بار دو شب قبلش دیده
بودم به اتفاق منوچهر برادر او و حانی خواهر خوانده من.
و چه بزرگوارانه او در دل آن دوران رکود اقتصادی به من
پیشنهاد شغلی داد با درآمد مکفی که هم سخاوتمندانه
بود و هم آغازی شایسته.
حاال با اینکه نخستین «نه» را در آمریکا از یک «شرکت
کتابی» شنیده بودم ،مهمترین «آری» را نیز از یک «شرکت

کتابی» میشنیدم .مردی که به تقاضای شغل من جواب
مثبت داد و به همین سادگی من درست به همان شغلی
که در سرزمین مادری هم به آن مشغول بودم ،دوباره از
نو شاغل شدم ،روزنامه نگاری...
اگرچه بعدها «آری» دیگری نیز دست تقدیر در شرکت
کتاب برای من نهان کرده بود و آن یافتن یاری بود که
هفت شهر عشق را عطاروار پیاش گشتم و سرآخر
آن سیمرغ عشق را در البالی قفسههای کتاب همان
کتابفروشی وستوود یافتم و به تور و پولک آراستم.
با این حال شرکت کتاب نه فقط برای من که برای
بسیاری دیگر از ایرانیان مهاجر تازه واردی که در شهر
فرشتگان پیشغلی آبرومند میگشتند ،همواره خانهای
امن بود.
برای هفت سال در این موسسه فرهنگی با مردان
و زنانی همکار بوده و هستم که پای داستان پیوستن
هرکدامشان به شرکت کتاب که مینشستی روایتی مشابه
آنچه من در وقت استخدام تجربه کرده بودم را از سر
گذرانده بودند .آنها هم مثل من در سرزمین غریبهای که
جز کتاب و کباب آشنای دیگری پیدا نمیشد« ،کتاب»
را برگزیده بودند و «کتاب» آنگونه که اسم رایج ما
کارکنانش هست ،شد خانه یکایک ما .خانهای به آدرس

 1419وستوود بلوارد.
یک بار وقتی پای خاطرات جوانی بیژن خلیلی نشسته
بودم ،برایم از روزهایی سخن گفت که در سوئیس ،ربایی
یهودی برای او سفره گسترده بود و در آن ایام که او هنوز
گیج و گنگ مهاجرت ناخواسته بود ،آن اندازه یاری که
باید به او رسانده بود و گفته بود که اصوال نقش او این
است تا به کسانی مانند بیژ ِن جوا ِن مهاجر ،یاری برساند.
درست همان نقشی که سالهای سال بیژ ِن به بار
نشسته در لسآنجلس برای خود برگزیده بود تا بسیاری
از ایرانیانی که در ابتدای مهاجرت به دنبال سکویی برای
آغاز و پر کشیدن میگشتند را یاری کند.
دست کم برای من ،شاید میشد کتاب را از دو سه
مغازه پایینتر یا باالتر خرید ،اما فرصت شغلی آبرومندانه
را نمیشد هر کجا جست ،آن هم به صاحبکاری مردی
با روحیه مدارا و رویه دموکراتیک که جز نیک اندیشی
در مرام او جستجو نمیشد.
ما شهروندان ایرانی لسآنجلس از این پاییز که میرسد
مهمترین کتابفروشی فارسی زبان شهرمان را نخواهیم
داشت اما مهاجران ایرانی که هنوز به آمریکا نیامدهاند
وقتی خواهند رسید که دیگر هرگز مثل من ،آن فرصت
شغلی آبرومندانه را به دست نخواهند آورد.

افقي:
 -1در گوشه و کنار پاشیده  -از شهرهاي استان فارس
 -2زبان كوچك  -داخل شدن
 -3زمينه  -درخت ليمو  -ويرگول  -پايتخت ايتاليا
 -4مقابل حاشيه  -گوهر صدف  -به جا آوردن
 -5پاالن دوز  -فرشته مغضوب  -آرزو
 -6رشته كوه ايراني  -لوس  -راهي
 -7زنهار و پناه  -پارچه براق
 -8فصيح  -شيدا
 -9بيماري كمخوني  -غالف شمشير
 -10دير نشين  -رودي در روسيه  -مرطوب
 -11آرزوانه  -ماسك  -بوقلمون
 -12پرده  -از بازيگران كمدي سينماي آمريكا  -ننر
 -13اثر چربي  -يگانه  -پنبه زن  -مظهر الغري
 -14كشيده  -شهر صنعتي ايران
 -15محل برگزاري ورزش باستاني  -پست و خسيس

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.

عمودی:
 -1ستون فقرات  -تب مالت
 -2بالش  -ماه بزرگ وتمام
 -3از حروف آلفابت  -قوم مارپرست هند  -لعاب نشاسته
 حرف نگفتني -4سگ  -مطيع  -ريشه

 -5پشيمان  -تاريخ  -خانه ييالقي
 -6اثر آنماري سلينكو  -فراموشي  -روشمند
 -7برنا  -دوستداران
 -8بخش مياني دست  -بلبل
 -9پانصد هزار  -سر انگشتان
 -10حديث  -بازديد سپاه  -محبوب
 -11جاودان و ابدي  -اتومبيل  -حقه
 -12نغمه  -پايداري و ايستادگي  -رنگ و لون
 -13پدر بزرگ  -پايتخت اردن  -گردنبند قهرماني -
ويتامين جدول
 -14صف و رده  -معلم زن
 -15زن بابا  -آشفته و سرگشته

حل جدول شماره گذشته

10

نشریه خبری  ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و دوم -شماره  -  81آدینه    25آگوست  2017

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:81 - AUG,25 , 2017

در دنیای دانش و هنر:

معروفترینروایتهایسینماییازیهودیستیزیوهولوکاست

رویداد هولوکاست اتفاقی نیست که تاریخ و بشریت
بتواند آن را به سادگی پشت سر گذارد .بزرگترین سبوعیت
انسان علیه انسان در تاریخ ،در سینما هم نمود داشته است
و فیلم های بسیاری را تحت تاثیر قرار داده است:

محاکمه ()۱۹۴۸
یکی از فیلمهایی که تا اندازهای گمنام مانده« ،محاکمه»
(محصول  )۱۹۴۸ساخته گئورگ ویلهلم بابست ،کارگردان
اتریشی است .او در این اثر سینمایی به رویدادی تاریخی
در مجارستان در سال  ۱۸۸۲میالدی میپردازد :دختری در
روستایی مفقوداالثر میشود و ساکنان روستا یهودیان را
گناهکار میدانند و دست به سرکوب و قتل آنان میزنند.
«محاکمه» یکی از نخستین نمونههای واکنش فیلمسازان به
مسئله کشتار یهودیان است.

شب و مه ()۱۹۵۶
آلن رنه ،فیلمساز فرانسوی یکی از نخستین کارگردانی
است که تماشاگران سینما را با پدیده فاجعهآمیز هولوکاست
و اردوگاههای مرگ یهودیان در دوران آلمان نازی آشنا
کرد .فیلم «شب و مه» به کارگردانی او ده سال پس از
سقوط رژیم نازی ساخته شد .این مستند  ۳۲دقیقهای،
زمینهای متروک اردوگاههایی چون آشویتس را به تصویر
میکشد و در همین حین زندگی زندانیان و اسیران داخل
اردوگاه را توصیف میکند و ابعادی از فاجعه هولوکاست
را به بیننده معرفی میکند که باور نکردنی است.

هولوکاست ()۱۹۷۸
بیشترین سروصدا در دهه هفتاد میالدی را نه آثار
سینمایی که سریالی چهار قسمتی به نام «هولوکاست» به
پا کرد؛ مجموعهای آمریکایی که از تلویزیون آلمان نیز
پخش شد« .هولوکاست» بحثهای گوناگونی را در آلمان
درباره جنایتهای نازیها به دنبال داشت ،به ویژه آنکه
بسیاری از صحنههای آن رویدادهای اردوگاههای کار و
مرگ یهودیان در دوران نازیها را روایت میکند.

فهرست شیندلر ()۱۹۹۲
فیلم «فهرست شیندلر» ،ساخته استیون اسپیلبرگ که در
سال  ۱۹۹۳اکران شد ،از جمله فیلمهای موفق و پرفروشی
است که درباره هولوکاست ساخته شده .این فیلم که جوایز
زیادی از جمله جایزه اسکار بهترین فیلم و کارگردانی را به
دست آورده ،توانست نسل جوان را با سرنوشت یهودیان
در دوران نازیها و فاجعه هولوکاست آشنا کند .فهرست
شینلدر بر پایه زندگی واقعی اسکار شیندلر ،صنعتگر
آلمانی است که جان صدها یهودی را نجات داد.

شوآ ()۱۹۸۴
هشت سال پیش از اکران «فهرست شیندلر» مستندی به
نام «شوآ» به کارگردانی کلود لنزمان (تصویر) به نمایش
درآمد .او در این مستند میکوشد که فاجعه هولوکاست را
از زبان خود قربانیان روایت کند و بیننده را با محلهای این
جنایت آشنا سازد .لنزمان از منتقدان فیلم «فهرست شیندلر»
بود و در واکنش به این اثر گفته بود« :او [اسپیلبرگ] خوب
درباره هولوکاست و سینما فکر نکرده است .هولوکاست
را نمیتوان به تصویر کشید».
شر رادیکال ()۲۰۱۳
برخی از عالقمندان سینما فیلمهای مستند را تنها قالب
مناسب و مشروع برای پرداختن به موضوع هولوکاست
میدانند .اشتفان روزیتسکی ،کارگردان اتریشی در سال
 ۲۰۱۳مستندی تحت عنوان «شر رادیکال» ساخت .او در
این مستند  ۹۶دقیقهای این پرسش را مطرح میکند که «شر

رادیکال» در دوران ناسیونال سوسیالیسم چگونه در ذهن
انسانها شکل گرفته و چگونه باید در قالب فیلم و آثار
سینمایی به این پدیده پرداخت.

زندگی زیبا است ()۱۹۹۷
«زندگی زیبا است» ،ساخته روبرتو بنینی از معدود
تالشها برای پرداختن به موضوع هولوکاست در قالب
طنز و کمدی بوده است .این فیلم که جوایز پرشماری
از جمله جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسیزبان را
کسب کرد ،بیست و ششمین فیلم برتر تاریخ سینما در
فهرست معتبر سایت  IMDbشناخته شده است« .زندگی
زیبا است» که با بودجهای  ۲۰میلیون دالری ساخته شد،
از لحاظ گیشه نیز موفق بود و نزدیک به  ۲۳۰میلیون دالر
فروش داشت.

پیانیست ()۲۰۰۲
فیلم «پیانیست» به کارگردانی رومن پوالنسکی بر
اساس داستان واقعی زندگی پیانیست یهودی ،والدیسالو
اشپیلمان در دوران جنگ جهانی دوم در لهستان و اشغال
این کشور توسط رژیم نازی در سالهای  ۱۹۴۳/۴۴ساخته
شده است .این فیلم جایزه نخل طالیی جشنواره کن و
همچنین سه جایزه اسکار به دست آورد ،از جمله جایزه
اسکار بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اول مرد
برای آدرین برودی .فیلمی که نشان میدهد انسانیت تا چه
اندازه شکننده است.
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08.NET/EVENT
دنبال کنید

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

ایرانشهر

www.iranshahrnewsagency.com

www.iranshahrnewsagency.com

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

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

رویدادهای هفته:

از آدینه  25آگوست 2017

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی
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برگزاری مراسم شکوهمند جشن عروسی
حامد و افسانه نیک پی در Malibu

حامد نیک پی ستاره نوظهور و بلند اقبال موسیقی ایرانی
که در سال گذشته با داوری شایسته در مسابقه استیج شبکه
تلویزیونی منوتو به اوج شهرت رسید ،در پایان هفته گذشته
جشن عقد و ازدواج خود را با همسر مهربان و نوعروساش
در حالی در شهر ساحلی ملیبو برگزار کرد و میهمانان هنرمندی
از چهارگوشه عالم در ضیافت با شکوه او شرکت کردند.
حامد که متولد مهرماه  1356خورشیدی در تهران است
در حالی که در آستانه  40سالگی قرار دارد ،نرد عشق به
افسانهای باخته است که با مهر ،عشق و وفاداری ،کلبه ساده
و صمیمی او را به کعبه امید و آمال مبدل ساخت و سعادت
را همنیشن دیدگان این خواننده و نوازنده ایرانی کرد.
مراسم ازدواج این زوج با حضور مهمان هنرمندی از جمله
گروهی از دست اندرکاران برنامه استیج و شبکه تلویزیونی

منوتو ،شماری از ستارگان موسیقی ،موزیسینها و خوانندگان
و نوازندگان ایرانیتبار ،گروهی از دست اندرکاران رسانهها
در لسآنجلس و برخی چهرههای شناخته شده هنری جامعه
ایرانیان مقیم آمریکا و برخی میهمانان از لندن و پاریس
برگزار گردید.
حامد و افسانه نیک پی با درایت و انتخابی شایسته ،برای
قرائت پیماننامه مهرورزی و عقد خود از «هما سرشار»
بانوی نویسنده و صاحب سبک ایرانیتبار دعوت کردند تا او
با ادبیاتی شیوا و بی بدیل این پیوند را جاودانه سازد.
حامد نیکپی در فرازی از جشن با شکوه عروسی خود
به جمع نوازندگان و خوانندگان پیوست و از صمیم قلب،
لب به آوازی عاشقانه گشود که نشانگر عمق عشق او به
همسرش بود.

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:81 - AUG,25 , 2017

