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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:
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خاویارایرانیچشمانتظار
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گروه های متنوع سیاسی با اتحادی مثال زدنی:

اعتراض گسترده اپوزیسیون
به حضور حسن روحانی در نیویورک

یک زن ایرانی تبار در سوئد
استاندارشد
حمالتتندفرمانداربراونعلیه
پرزیدنتترامپ
توییترتازهترامپدرباره
هیالری
جاسوسی به سبک فیلم های
هالیوودی
جشنوارهآبجوهایآلمانیاز
گروه بزرگی از ایرانیان معترض
به سیاستهای رژیم اسالمی ایران
سآنجلس
برلینتا  ل 
همزمان با سخنرانی حسن روحانی در
مجمع عمومی سازمان ملل در محدوده
بزرگترینبودجهنظامیآمریکا  UN Plazaمقابل مقر این سازمان در
خیابان  42نیویورک گرد هم آمدند به
تصویبشد
سیاستهای رژیم اسالمی اعتراض
اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید کرده واعالم داشتند نماینده این رژیم،

نماینده ملت ایران نیست.
در تظاهرات بزرگ ایرانیان در
منهتن نیویورک که به گفته شاهدان
عینی بیش از یک هزار نفر در آن
مشارکت داشتند ،گروههای متنوع
سیاسی از جمله هواداران مجاهدین
خلق ،طرفداران سامانه پادشاهی،
نمایندگانی از احزاب کارگری،

اعضای جنبش عیاران معیشت،
هواداران محمدعلی طاهری و
گروههای مدافع حقوق بشر در ایران
شرکت داشتند.
تظاهرات بزرگ ایرانیان در نیویورک
راس ساعت  10:30بامداد روز
چهارشنبه آغاز و تاعصر ادامه داشت.
ادامه در صفحه 3

«یاریگرپناهجویان»لقبروزنامههایآمریکابراییکرستوراندارایرانیتبار
یک ایرانیتبار از ایالت اوکالهما که برای کمک به
هموطنان پناهجوی خود در آمریکا اهتمام ورزیده مورد
توجه روزنامه اوکالهمن قرار گرفته و به عنوان یاریگر
پناهجویان ایرانی معرفی شده است.
به گزارش نیوز اوکی« ،امیر علوی» صاحب رستوران
 Health Nut Cafeدر اوکالهما سیتی که جدیدترین
سرمایهگذاری این مرد خیر ایرانیتبار است ،بیشتر وقتش
را صرف یاری رساندن به هموطنان پناهجوی خود
میکند .آقای علوی متاهل و دارای چند فرزند است و در
کسب و کار خود حدود بیست نفر را مدیریت میکند اما
این وظایف باعث این نشده است که وقفهای در کمک
رسانی وی به پناهجویان ایرانی ایجاد شود.
امیر علوی همیشه وضعیت خود و مادرش را به خاطر
میآورد که سالها پیش از ایران به اوکالهما مهاجرت
کردند؛ در آن هنگام امیر فقط یازده سال داشت و به همراه منهدم میکرد و هنوز صدای انفجارها و وحشت مرگبار به کار شد تا راه جد بزرگش را که بازرگان ایرانی موفق و
متولد شهر بمبئی هندوستان بود را ادامه دهد.
مادر در بدترین موقعیت ممکن در زمان بمباران شهرها آن صحنهها را به خاطر میآورد.
در جنگ ایران و عراق از کشور خارج شده بودند .امیر امیر خردسال به همراه چند تن از اعضای خانوادهاش او بعدها به بنیاد خیریه کلیسای کاتولیک در اوکالهما
علوی ساکن شهر اهواز از استان جنگ زده خوزستان بود به آمریکا پرواز کرد تا در کنار بستگانشان که پیش از پیوست و برای یاری رساندن به پناهجویان به ویژه
و فقط چند مایل با خط مقدم جبهه فاصله داشت .او به آنها در اوکالهما مستقر شده بودند ،زندگی جدیدی آغاز پناهندگان ایرانی پیشقدم شد و تا به امروز هر آنچه
یاد میآورد که چگونه همراه با مادرش در قطاری نشسته کند .خیلی زود عالوه بر درس خواندن در فروشگاه در توان داشته برای جمعآوری و توزیع کمک بین
بود که ارتش عراق پشت سرشان خطوط راه آهن را خانوادگی که در اوکالهما سیتی دایر کرده بودند ،مشغول پناهجویان نیازمند در اوکالهما انجام داده است.

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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پرزیدنت ترامپ در سازمان ملل درباره ایران چه گفت؟

پرزیدنت دونالد ترامپ روز سهشنبه در نخستین
سخنرانی خود در نشست عمومی سازمان ملل ،بخشی
از سخنان خود را به رفتارهای رژیم ایران اختصاص داد
و گفت جمهوری اسالمی ایران بیش از همه چیز از مردم
خود میترسد.
متن این سخنرانی به اندازهای صریح بود که بیتردید
نشان میداد سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران
شباهتی به آنچه رییس جمهور پیشین آمریکا طراحی
کرده بود ندارد.
متن کامل آن بخش از سخنرانی رییس جمهور ترامپ
که در خصوص ایران ایراد شد به این شرح است:
«وقتش رسیده که ملتهای دنیا با یک حکومت بی
پروای دیگر مقابله کنند .حکومتی که فقط از کشتارهای
دستجمعی حرف میزند و وعده نابودی امریکا و اسراییل
را میدهد  ...و وعده دردسر و مشکالت دیگر برای خیلی
از رهبران و ملت های دیگری که اینجا حضور دارند.
دولت ایران با سرپوش دروغین دمکراسی ،بر چهره
یک دیکتاتوری فاسد نقاب میزند .این دولت یک کشور
ثروتمند را با تاریخ و فرهنگی غنی به یک کشور کشوری
منزوی و به لحاظ اقتصادی تهی شده از سرمایه بدل کرده
که تنها صادراتش خشونت و خونریزی و هرج و مرج
است.
به یهانه یکم مهر سالروز تولد خسرو آواز ایران:
قدیمی ترین قربانیان حکومت ایران مردم ایران هستند.
این حکومت به جای بهره گیری از منابع خودش برای
بهبود زندگی ایرانی ها ،درآمدهای نفتی خود را صرف
محمدرضاشجریانیکممهرماه 1319خورشیدیدرشهرمشهددیدهبهجهان تامین حزب اهلل و تروریست های دیگری کرده که
مسلمانان بی گناه را میکشند و به همسایگان صلح جوی
گشود و امسال هفتاد و هفتمین بهار زندگیاش را جشن میگیرد.

محمدرضاشجریان

عرب و اسرائیل خود حمله میکنند.
این ثروت که به حق متعلق به مردم ایران است
برای کمک به دیکتاتوری بشار اسد و دامن زدن به
جنگ یمن و تضعیف صلح در سراسر خاورمیانه بکار
گرفته میشود .ما نمی توانیم اجازه بدهیم چنین رژیم
جنایتکاری به چنین فعالیت های تنش زایی ادامه دهد
و دست به ساخت موشک های خطرناک بزند .ما نمی
توانیم به توافقی پایبند باشیم که نهایتا منجر به توسعه یک
برنامه هستهای بشود.
توافق هستهای با ایران یکی از بدترین معامالتی بود که
ایاالت متحده وارد آن شده.
صریح بگویم :این توافق مایه شرمندگی امریکاست ولی
این حکایت هنوز به پایان نرسیده .وقت ان فرا رسیده تا

دنیا همصدا با ما از دولت ایران بخواهد که این گونه به
دنبال مرگ و نابودی نرود.
وقت آن فرارسیده که حکومت ایران همه آمریکایی ها
و شهروندان دیگری را آزاد کند که به ناحق زندانی کرده.
اما مهم تر از همه ،دولت ایران باید دست از حمایت از
تروریست ها بردارد و به مردم خودش خدمت کند و به
حق حاکمیت ملی همسایگانش احترام بگذارد.
دنیا این را میفهمد که مردم شریف ایران به دنبال تغییر
هستند چرا که این حکومت بعد از نیروی عظیم ارتش
امریکا از مردم خودش میترسد .برای همین دسترسی
به اینترنت را محدود کرده ،ماهواره ها را ساقط میکند،
به سوی دانشجویان معترض اتش میگشاید و اصالح
طلبان را به زندان میاندازد».

نخست وزیر اسرائیل در سازمان ملل به فارسی با مردم ایران سخن گفت

نیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در فرازی از
سخنرانی خود در هفتاد و دومین نشست ساالنه
مجمع عمومی سازمان ملل ،به زبان فارسی و خطاب
به مردم ایران گفت« :شما دوست ما هستید» .این
نخستین بار است که یک رهبر سیاسی غیر ایرانی
از این تریبون به زبان فارسی و با مردم ایران سخن
گفته است.
آقای نتانیاهو با اشاره به فعالیتهای بیثبات کننده
جمهوری اسالمی در خاورمیانه ،گفت کشورش
از تاسیس پایگاههای دائم نظامی ایران در سوریه
جلوگیری خواهد کرد .او همچنین به بندهایی از این توافق یا باید اصالح شود یا لغو گردد.
نخست وزیر اسرائیل به زبان فارسی جمله «شما
توافق هستّای اشاره کرده و گفت :من همیشه گفتهام با این حال آقای نتایاهو صراحتا عنوان کرد که او دوست ما هستید» را تکرار کرد.
که حکومت ایران قابل اعتماد نیست و از ابتدا مخالف بین مردم و حکومت ایران تفاوت قائل است و افزود :این نخستین بار است که یک رهبر سیاسی غیر
مذاکره با تهران بودم ،اکنون هم ضمن تقدیر از موضع آنها (مردم ایران) دشمن ما نیستند .ما دوست هستیم .ایرانی از تریبون سازمان ملل به زبان فارسی و خطاب
رئیس جمهوری آمریکا در برابر برجام میگویم که این پیامی است که باید به مردم ایران بگوییم ».آنگاه به مردم ایران جملهای را ایراد کرده است.
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در کانون خبر:

اعتراض گسترده اپوزیسیون به حضور حسن روحانی در نیویورک
ادامه از صفحه اول:
در مراسم اعتراضی روز چهارشنبه عالوه بر حضور
ایرانیان ساکن نیویورک ،گروههایی از معترضان نیز از
دیگر نقاط آمریکا یا کانادا به نیویورک سفر کرده بودند.
حضور چشمگیر شهروندان ایرانی معترض که از
واشنگتندیسی به نیویورک آمده بودند و همچنین
تنی چند از چهرههای سرشناس جامعه ایرانی که از
لسآنجلس راهی نیویورک شده بودند ،بیشتر چشمنواز
بود.
یکی دیگر از گروه هایی که برای شرکت در تظاهرات
امسال مسیری طوالنی را سپری کرده بودند ،هواداران
محمدعلی طاهری به سرپرستی خواهر این زندانی
سیاسی بودند که مسیر  500مایلی( 800کلیومتری)
تورنتو تا نیویورک را با اتوبوس و تحت عنوان کاروان
«عشق و معرفت» طی نموده و خواستار آزادی زندانیان
عقیدتی و توجه جهانیان به نفض حقوق بشر در ایران
شدند.
گروهی از کنشگران مدنی و آزادیهای مذهبی نیز که
از پنسیلوانیا به نیویورک آمده بودند با بنرهایی در حالی
خواستار توجه جامعه جهانی به نقض حقوق اقلیتهای
مذهبی در ایران شدند که حسن روحانی برای نخستین
بار در تاریخ جمهوری اسالمی با اشاره به غیر مستقیم
به کوروش بزرگ و فتح بابل ،میکوشید اعتبار روش و
منش آن چهره دادگر باستانی را به نفع خود مصادره کند.
در حالی که تنها چند روز پیش از سخنرانی او  120بهایی
از ادامه تحصیل در ایران بازماندند.

لس آنجلس تایمز :خاویار ایرانی چشم انتظار بازگشت به بازار آمریکا

روزنامه لس آنجلس تایمز در مقاله مبسوطی به قلم
شاشنگ بنگالی و رامین مستقیم به موضوع تجارت
خاوریار ایران و بازار آن در آمریکا پرداخته است.
چکیدهای از این مقاله در زیر آمده است:
ناصر مشکین آذریان ناخنکی زد تا نمک و مزه آن را بر
روی تمام زبانش حس کند .لبخند زد و با جرعهای آب
خنک آن را پایین فرستاد.
آذریان گفت« :از  ۱۰۰به این  ۸۲یا  ۸۳می دهم» .با
قیمت خرده فروشی اونسی  ۸۰دالر در ایران لقمه گران
قیمتی بود .اما خاویار بلوگا مخصوص بشقاب های
خاص است.
آذریان ،رییس شرکت «باهو خاویار» ،یک پخش کننده
در تهران ،می گوید« :خاویار ایران سابقه فوق العاده ای
در سراسر جهان دارد و رو به رشد است».
با کنار رفتن تحریم های بین المللی تولیدکنندگان
خاویار سیاه ایران چشم به بازگشت به بازارهای جهانی

را دارند.
صنعت تولید خاویار که زمانی از جمله صادرات
مشهور ایران بود در سایه محدودیت های تجاری و
ممنوعیت های بین المللی بر سر صید ماهی استروژن
در دریای خزر خوابید.
این روزها چندین تولید کننده ایرانی استروژن را به

شکلی قانونی در استخرهای مخصوص کشت ماهی
پرورش می دهند.
نخستین محموله خاویار ایران پس از نزدیک به یک
دهه تحریم سال گذشته به آمریکا رسید :یک محموله
تقریبا هشت کیلویی که در فروشگاه های ایرانی در لس
آنجلس و دیگر شهرها به فروش رسید.
ارزش این محموله پیش از خرده فروشی  ۱۶هزار دالر
بود؛ معادل آن چه که صنعت  ۴۱میلیارد دالری نفت و
گاز ایران در  ۱۲ثانیه تولید می کنند .خاویار به تنهایی هر
چقدر هم گران باشد اقتصاد بیمار ایران را احیا نخواهد
کرد.
اما این محموله عالمتی حاکی از گشایش یک صفحه
جدید در روابط ایران با غرب بود .ایران می تواند ساالنه
 ۹۰کیلو خاویار به آمریکا صادر کند .برای بسیاری از
ایرانی ها خاویار یادآور دوره ای قبل از انقالب است که
نظام پادشاهی بر ایران حاکم بود.

یک زن ایرانی تبار در سوئد استاندار شد
مینو اختر زند سمت استانداری استان
«وستمانالند» در مرکز کشور سوئد را به عهده
گرفته است .خانم زند پیش از این ریاست اداره
راه آهن کشوری سوئد را نیز در کارنامه خدمات
دولتی خود در سوئد دارد.
خانم اختر زند ،متولد  ۱۳۳۵در تهراناست
و از سن  17سالگی به کشور سوئد مهاجرت
کردهاست .او تحصیالت خود را در سال ۱۹۷۸
در رشته مهندسی برق از مؤسسه سلطنتی فناوری
استکهلم به پایان برد و پیش از این عضو هیئت
رئیسه دانشگاه سودرتورن در استکهلم بود .
از جمله سمتهای قبلی خانم مینو اختر زند
میتوان به مدیریت عامل شرکت تولید انرژی واتن
فال ،مدیرکل شورای استانی کار در شهر اوپساال
سوئد و مدیریت عامل شرکت راه آهن سوئد (بان
ورکت) اشاره کرد .وی همچنین پیشتر از مقامات
عالی رتبه انتخابی در استانداری استان یونشوپینگ
نیز بود.

مینو اختر زند برنده نشان ممتاز افتخاری
بیبیخشت در سال  ۲۰۰۸است ،جایزهای که هر
ساله به مدیران زنی در کشور سوئد داده میشود
که در طی سال به پرقدرتترین پست مدیریت

مدیرعامل یک کمپانی متالورژی مستقر در نیویورک به
دلیل نقض تحریم های مربوط به صنایع موشکی رژیم
اسالمی در ایران ،از سوی ادادگاه فدرال آمریکا به بیش از
چهار سال حبس محکوم شد.
تبلیغات در خبرگزاری ایرانشهر
«اردال کویومجو» مدیرعامل ترکیهای االصل کمپانی
«گلوبال متالورژی» نیویورک به دلیل نقض تحریم صنایع
موشکسازی رژیم اسالمی در ایران ،از سوی دادگاه
فدرال بروکلین به بیش از چهار و نیم سال زندان محکوم
شد .به گزارش آسویشتدپرس ،آقای کویومجو متهم

کردهاند که شرکت تحت مدیریت اردال کویومجو قصد
داشت تا پودر حاوی کبالت و نیکل را بدون اخذ مجوز
از وزارت بازرگانی ایاالت متحده از طریق یک کمپانی
واسطه ترکیهای که با شرکت فوالد ایرانی وابسته به
برنامههای موشکی بالستیک جمهوری اسالمی در ارتباط
بوده است ،صادر کند.
فلزهای کبالت و نیکل و ترکیبات مربوط به آنها توسط
وزارت بازرگانی آمریکا در فهرست مواد خطرآفرین
است که برای ارسال نوعی پودر فلزی که در ساخت برای امنیت ملی طبقهبندی شدهاند و صدور آنها به خارج
موشک کاربرد دارد ،تالش کرده است .دادستانها اعالم از کشور منوط به کسب مجوز از این وزارتخانه است.

کشور ترفیع مقام پیدا کرده باشد.
خانم اختر زند نخستین ایرانیتباری است که
سمت استانداری را در یک کشور اروپایی به عهده
گرفته است.
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زلزله در جنوب آمریکا :مکزیکو سیتی  ،7.1لسآنجلس  3.6ریشتر
در حالی وقوع زلزله  3.6ریشتری در همسایگی محله
ایرانیان لسآنجلس (وستوود) در شامگاه دوشنبه
گذشته موجی از نگرانی در میان ساکنان لسآنجلس
ایجاد کرد که در چند سال گذشته بارها هشدار جدی
آمادگی برای وقوع زلزله به آنها داده شده است.
با این حال تنها ساعاتی پس از زلزله شامگاه دو شنبه در
لسآنجلس زلزله بزرگی دیگری با تقریبا  2برابر قدرت
زلزله لسآنجلس ( 7.1ریشتر) در پایتخت مکزیک بیش
از  260قربانی گرفت.
نیم روز سه شنبه به وقت محلی مرکز زلزله نگاری
ایاالت متحده از زلزله  ۷.۱ریشتری در مکزیک خبر داد و
به گفته مقامات مسئول در آن کشور تاکنون تعداد کشتهها
به بیش از  260نفر رسیده است.
این زلزله در  ۱۲۰کیلومتری جنوب مکزیکو سیتی

پایتخت مکزیک روی داد و در عمق  ۵۰کیلومتری روی
داد.
زلزله روز سه شنبه ده روز بعد از زلزله شدید دیگری
روی می دهد .آن زلزله که مرکز آن در عمق بیشتری در
ایالت چیاپاس و نزدیکی آن تاباسکو در جنوب مکزیک
بود ،بیش از  ۶۰نفر کشته شدند.
جالب آنکه زلزله مکزیکو سیتی درست در سی و
دومین سالگرد زلزله بزرگ که در سال ۱۹۸۵به وقوع
بزرگترین زلزلهای که لسآنجلس در سالهای اخیر
پیوسته بود ،رخ داد .آن زلزله مهیب به مرگ دست کم ده
تجربه کردهاست  6.1درجه ریشتر قدرت داشت که در
هزار نفر انجامیده بود.
سال  1994در نورتریج در شمال لسآنجلس به وقوع
اما در لسآنجلس کانون زلزله در همسایگی گتی سنتر
پیوست.
و در مجاورت بزرگراه  405در دل رشته تپههای بل ایر
آن زلزله خرابیهای زیادی به همراه داست و به مرگ
قرار گرفته بود که فاصله ای کمتر از  5مایل با دانشگاه
 33نفر و بی خانمانی  20هزار نفر انجامیده بود.
 UCLAو مناطق مسکونی اطراف آن داشت.
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حمالت تند فرماندار براون علیه پرزیدنت ترامپ

جری براون فرماندار کالیفرنیا که این هفته در کنفرانس گرمایش زمین در
نیویورک سخنرانی میکرد ،لبه حمله و انتقادهای خود را نسبت به دانالد ترامپ
رئيسجمهور آمریکا تندتر و تیزتر کرد و تصمیم او را در مورد گرمایش زمین
و کرهشمالی ،احمقانه و خطرناک و ابلهانه خواند و طرفداران او را به غارنشینان
نادانی تشبیه کرد که در تاریکی زندگی میکنند.
جری براون فرماندار کالیفرنیا تالش کرد که در این سخنرانی و دیدارها شمار
بیشتری را به پشتیبانان طرحهای زیست محیطی خود برای داشتن اتحاد بیشتر
دعوت و جلب نماید.
جری براون در مورد این که دانالد ترامپ رهبر دیکتاتور کرهشمالی را «مرد
موشکی» خوانده است را خطرناک خواند.
جری براون در مورد کارنامه دانالد ترامپ گفت او به زودی به شکستهای خود هستید .او این عبارت را از برنامه های تلویزیونی دانالد ترامپ در سالهای گذشته
ی خواهد برد .هنگامی که همه نیروها علیه او متحد شوند و بگویند شما اخراج وام گرفته است.
پ

انتقادسناتورکالیفرنیا ازسخنرانی پرزیدنتترامپ

سناتور ارشد دموکرات آمریکا جوهر اصلی سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی
سازمان ملل را دعوت به اتحاد از طریق ارعاب توصیف کرد و گفت که رئیس
جمهوری ایاالت متحده با استفاده از تریبون سازمان ملل به عنوان سکویی برای
اعالم جنگ علیه جهان موجب انزوای بیشتر آمریکا شد.
سناتور دایان فاینستاین سناتور دموکرات آمریکا و قائم مقام کمیته اطالعات
سنای آمریکا با صدور بیانیه ای سخنرانی روز سه شنبه ترامپ در مجمع عمومی
سازمان ملل را ناامید کننده خواند و گفت که او در نخستین سخنرانی خود در
مقابل همه رهبران جهان از تریبون این نهاد که با هدف ترویج صلح و همکاری
های جهانی شکل گرفته ،به عنوان سکویی برای اعالم جنگ علیه کشور های
جهان استفاده کرده است.
فاینستاین نوشته است که ترامپ در این سخنان نه تنها فرصت ارائه راهکار های
مثبت برای برخورد با بحران کره شمالی را از دست داده بلکه بدون ارائه رویکرد
خاصی به زخم زبان زدن و پرخاشگری علیه ایران پرداخته است
مایل به مذاکره با آمریکا شود؟
این سناتور با سابقه آمریکایی در ادامه نوشته است که ترامپ با طرح احتمال لغو وی در نهایت برخورد ترامپ با ایران و بحران کره شمالی را برخوردی به شدت
توافقنامه هسته ای خطراتی را که آمریکا از سوی ایران و کره شمالی با آن ها روبرو ناامید کننده خواند و جوهر سخنان دیروز او را استفاده از تاکتیک ارعاب برای
است را به شدت افزایش بخشیده و اضافه کرد :کدام ملتی حاضر است در حالی ایجاد اتحاد در جهان توصیف کرده که در عمل فقط به انزوای بیشتر آمریکا منتهی
که آمریکا توافقنامه خود با یک ملت دیگر را به این سادگی به مخاطره میندارد ،خواهد شد.

تمجید واشنگتن پست از مواضع تراپ در سازمان ملل

واشنگتن پست در دیدگاهی نوشت« :منهای عصبیتها و جنگ طلبیهای
متداول همیشگیاش؛ ‹ترامپ› روز سه شنبه در مجمع سازمان ملل ،در کمال
ناباوری ،یک ترامپ معقول و متعارف بود».
دیوید ایگناشس› دیدگاه نویس روزنامه واشنگتن پست در تحلیل سخنرانی
ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل می نویسد:
اگر تمام آن لفاظیها و بر طبل جنگ کوبیدنها را از متن سخنرانی ‹ترامپ› در
مجمع عمومی سازمان ملل حذف کنیم ( فاکتور بگیریم) ؛ باید اعتراف کنیم که
این سخنان در کمال ناباوری متین و متعارف بود.
واقعا حیرت آور است .ترامپ در فرازهایی از صحبتهایش در نطق خود در
مجمع عمومی سازمان ملل از حقوق بشر و دمکراسی دفاع کرد و با رژیمهای
شرور مخالفت کرد و بر لزوم ایجاد یک جامعه جهانی قوی با ملتهایی مستقل
تاکید نمود.
ترامپ در این سخنرانی همان مواضع قبلیاش را تکرار کرد و به دوران کودکیاش
بازگشت و حرفهای بامزهای که در دوران کودکی در زمین بازی بیان میکرد را
تکرار کرد و رهبر کره شمالی ‹کیم جونگ اون› را محکوم و او را ‹مرد موشکی
که وظیفهاش خودکشی است‹ معرفی کرد.
ترامپ خیلی محکم و شدید تهدید کرد که اگر کره شمالی به آمریکا و یا
متحدانش حمله کند آن را با موشکهای بالستیک هدف قرار خواهد داد.
او تصریح کرد :در آن صورت ،ما هم هیچ چارهای نخواهیم داشت جز نابوی
کامل کره شمالی.
این مواضع ترامپ؛ تاکید مجدد او بر سیاستهای جاری آمریکا در مورد بازدارندگی
هستهای است.
ترامپ ضمنا در مقطعی دیگر از صحبتهایش از چین و روسیه بابت کمک
دیپلماتیکشان تشکر کرد و به آنها فشار وارد آورد تا در این زمینه بیشتر از این

کار کنند.
ترامپ توافق هستهای ایران را «مایه شرمندگی» دانست و اعمال ایران در منطقه
را یک «بال و مصیبت» دانست اما نگفت که آیا توافق هستهای را پاره میکند یا نه.
او آنگاه در صحبتهایی ضمن ادای احترام به مردم ایران ؛ بدون آنکه اشارهای
به مسئله تغییر رژیم بکند؛ تندروهای ایران را هدف انتقادهای کوبندهاش قرار داد
اما هیچ اظهار نظر تازه ای در این زمینه بیان نکرد.
در مجموع در ارزیابی صحبتهای روز سه شنبه ترامپ در مجمع عمومی سازمان
ملل میتوان گفت که اگر این کالم اینقدر آکنده از عصبیت و خشونت نبود؛
میتوانست یک کیکی باشد مطبوع که خوب پخته شدهاست .در واقع ترامپ بهتر
بود منهای خشونتها و عصبیتهای سرشار این کالمش ،این سخنرانی را در
مراسم تحلیف خود در ژانویه امسال ایراد میکرد.

برجام و مصاحبه نیکی هیلی با NBC

نیکی هیلی ،سفیر آمریکا در سازمان ملل به تلویزیون سی بی اس نیوز گفت:
دانالد ترامپ با توافق هستهای ( برجام) مخالف است اما این به منزله خروج امریکا
از برجام نیست.
نیکی هیلی افزود :ترامپ مخالفت خود را با برجام به صراحت اعالم می کند،
اما خروج از برجام را به صراحت اعالم نکرده است
رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی در سازمان ملل ،توافق هستهای با ایران را
یکی از بدترین توافقها توصیف کرده بود.
ترامپ برغم انتقادها از برجام ،تاکنون سه بار تعلیق تحریمهای ایران را تمدید
کرده است .با این حال نگرانی درباره لغو برجام در ماه اکتبر در رفتار مقامات
جمهوری اسالمی به شدت جلوه یافته است.

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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بزرگترین بودجه نظامی آمریکا تصویب شد

مجلس سنای آمریکا با اکثریت قاطع آراء الیحه سیاستگذاری دفاعی را که ۷۰۰
میلیارد دالر به ارتش این کشور تزریق کرده و یکی از بیشترین میزان بودجهها در
تاریخ آمریکا را برای ارتش درنظر گرفته است ،تصویب کرد.
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،بودجه نظامی در نظر گرفته شده برای سال
مالی آتی آمریکا حتی بیشتر از هر زمانی در طول جنگهای عراق و افغانستان
است.
سناتورهای آمریکایی با  ۸۹رای موافق به هشت رای مخالف این الیحه
سیاستگذاری دفاعی را تصویب کردند.
این الیحه  ۷۰۰میلیارد دالر برای بودجه نظامی در سال مالی که از اول اکتبر آغاز
میشود در نظر گرفته است و به موجب این الیحه تجهیزات دفاع موشکی آمریکا
در پاسخ به خصومتهای کره شمالی گستردهتر از هر زمان میشود.
همچنین این الیحه اجازه به تعطیل کردن بیش از حد پایگاههای نظامی آمریکا
را نمیدهد.
این الیحه با این حال به رییس جمهور ترامپ کمک میکند تا به وعدهاش برای
اما
گرفته
نادیده
را
سفید
کاخ
اعتراضات
یکسری
ای
ه
صفح
۱۲۱۵
این قانون
بازسازی ارتش آمریکا که پیش از این گفته بود در دوره باراک اوباما شدیدا تنزل
دولت دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا تهدید به وتوی آن نکرده است.
پیدا کرده ،عمل کند.

گسترش واکسیناسیون در سن دیگو پی آمد شیوع هپاتیت

پس از شیوع بیماری هپاتیت در سندیهگو ،در روزهای پایان هفته ،بیش از 200
نفر خود را واکسینه کردند.
استیو زولِزی رئيس اتحادیه خوراک و نوشیدنیها ،گفت پس از آن که موضوع
شیوع این بیماری به سبب بهداشتی نبودن بخشی از نقاط شهر ،و مرگ و میر ناشی
از آن ،اکنون تمام نگاهها به سندیهگو دوخته شده است زیرا این میزان واگیر
شدن بیماری و ایجاد شرایط اضطراری در آغاز ماه ،در سطح کشور در دهههای
گذشته بیسابقه بوده است.
باید یادآوری کرد که در آغاز این ماه با مشاهده شماری از بیخانمانها که مبتال
به هپاتیت بوده و به بیمارستان منتقل شده بودند 16 ،نفر جان خود را از دست
داده و از  421نفر مراجعه کننده مشکوک به داشتن عالئم هپاتیت 292 ،نفر
بستری شدند .مناطق زندگی بیخانمانها در سندیهگو به سبب برخوردار نبودن
از امکانات شستشو و دستشویی یکی از علتهای رشد این بیماری بوده است.

جاسوسی به سبک فیلم های هالیوودی

یکی از مهندسان ساکن کالورسیتی که گرگوری آلن جاستیس نام دارد به سبب
این که اطالعات محرمانه ارتش را در اختیار یک جاسوس ساختگی روس قرار
داده بود در دادگاه فدرال به  5سال زندان محکوم شد.
در تحقیقات معلوم شده بود که گرچه یک مامور مخفی  ،FBIنقش جاسوس
ت تاثیر فیلمهای کالسیک پس از جنگ جهانی
را داشته است لیکن متهم نیز تح 
دوم تالش داشته همانند فیلم  The American`sنقش قهرمانی را بازی کند که
اطالعات را در اختیار جاسوس روس قرار میداده است.
در رد و بدل کردن اطالعات او به مامور مخفی  FBIکه تظاهر به جاسوس بودن
برای روس ها را داشته ،تقاضای پول برای مداوای همسر بیمار خود نموده بود.
قاضی جرج وو ( ،)George WUقاضی فدرال منطقه این تقاضای دادستان را
که متهم تحت تاثیر فیلمهای جاسوسی قصد کشتن همسرش را داشته ،را رد
کرد و این مهندس ماهوارههای نیروی هوایی و نیروی دریایی را به  5سال زندان
محکوم کرد.

شکایت  6مهاجر غیر قانونی از رییس جمهور آمریکا
 6نفر از جوانان مهاجر غیرقانونی که از طرح  DACAبهره میگرفتهاند در
سانفرانسیسکو دادخواستی علیه دانالد ترامپ رئيسجمهور آمریکا طرح کرده و از
او به طور رسمی شکایت نمودند.
در این شکایت درخواست شده است که از لغو طرح  DACAاز سوی دانالد
ترامپ پیشگیری شود و در دادخواست خود این رفتار دانالد ترامپ رئيسجمهور
آمریکا را برخالف قانون اساسی آمریکا ارزیابی کردهاند.
دولچه گارسیا که یکی از شاکیان است در بیانیه خود گفته است به رغم
تصمیمهای نادرست این دولت برای پایان دادن به طرح پوششی  ،DACAما
میدانیم که رویای آمریکایی ما تاریخ ابطال ندارد.
او در  4سالگی همراه خانواده به آمریکا آورده شده است و یکی از 800000
جوانی است که زیر پوشش طرح  DACAکه به امضای پرزیدنت اوباما رسیده
است ،به تحصیل در دانشگاه برای دستیابی به رویاهای خود میپردازد .شاکی تایلند به مکزیک و سپس به آمریکا آورده شدهاند به تحصیالت عالی مشغول
دیگر چابوال مندوزا نیز شرایط مشابهی دارد و  4شاکی دیگر که در کودکی از هستند.

اعالم حمایت از کاندیداتوری یک استاد دانشگاه در کالیفرنیا

انتقال پناهجو از استرالیا به آمریکا :وعده اوباما عملی میشود
تعدادی از پناهندگان به استرالیا از اردوگاههای پناهجویان خارج از خاک آن
کشور به آمریکا منتقل میشوند
روز چهارشنبه ٢٠ ،سپتامبر ،مالکوم تورنبول ،نخست وزیر استرالیا گفت که
گروهی متشکل از حدود پنجاه زن و مرد پناهجو از دو اردوگاه پناهجویان واقع
در جزایر نارو و مانوس ظرف چند هفته آینده به آمریکا انتقال خواهند یافت و
طبق توافق قبلی دو کشور در آمریکا ساکن خواهند .
براساس توافقی که سال گذشته بین استرالیا و دولت باراک اوباما ،رئیس
جمهوری سابق آمریکا ،امضا شد ،قرار است تا  ١٢٥٠پناهجو از اردوگاههای واقع
در جمهوری نارو و جزیره مانوس متعلق به کشور پاپوآ گینه نو به آمریکا اعزام
شوند .دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری کنونی ایاالت متحده این توافق را مورد
انتقاد شدید قرار داده و آن را «احمقانه» خوانده اما گفته است که کشورش به آن
عمل خواهد کرد.
در مقابل اعزام این افراد به آمریکا ،استرالیا نیز ظرف هفتههای آینده تعدادی
از پناهجویانی را که از کشورهای آمریکا مرکزی عازم ایاالت متحده شده بودند
خواهد پذیرفت.
رویترز به نقل از مقامات استرالیایی گزارش کرده که حدود  ٢٥مرد پناهجو
از کشورهای بنگالدش ،سودان و مسلمانان روهینگیا از میانمار از اردوگاههای
پناهجویان مانوس و نارو به آمریکا اعزام خواهند شد .نخست وزیر استرالیا نیز
گفته است که «حدود بیست و پنج نفر از مانوس و نارو به آمریکا میروند و مایلم
از رئیس جمهوری آمریکا به خاطر قبول ترتیبات بین دو کشور قدردانی کنم».

نشریه خبری  ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر  -سال بیست و دوم -شماره  -  85آدینه    22سپتامبر  2017

5 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:85 - SEP,22 , 2017

سازمان غیر انتفاعی  314 Actionکه مرکز آن در واشنگتن قرار دارد از نامزدی
دکتر مایهان تران برای نمایندگی کنگره از منطقه  39کالیفرنیا پشتیبانی کرد.
دکتر مایهان تران که یک پزشک ویتنامی تبار و زن است ،قصد دارد در
انتخابات نوامبر  2018از سوی حزب دموکرات به رقابت با اِد رویس نماینده
کنگره آمریکا از حزب جمهوریخواه از منطقه فولرتُن به مبارزه و رقابت بپردازد.
این بنیاد غیر انتفاعی بیش از یک میلیون دالر گردآوری مالی کرده و قصد دارد
که تمامی آن را برای کمپین دکتر مایهان تران هزینه کند.
این بنیاد غیر انتفاعی از نامزدهایی پشتیبانی میکند که از دانشمندان و یا پزشکان
و دانشگاهیان باشند و پشتوانه علمی و آموزشی قوی داشته باشند و جامعه را در
دستیابی به قوانین با پشتوانه علمی همراهی کنند

توییتر تازه ترامپ درباره هیالری

با وجود اینکه آقای ترامپ توافق مبادله پناهجو را تایید کرده ،هنوز مشخص
نیست که آمریکا چه تعداد از پناهجویان ساکن اردوگاههای خارج از استرالیا را
خواهد پذیرفت و تشریفات پذیرش آنان چه مدتی به طول خواهد انجامید.

دونالد ترامپ روز چهارشنبه  20سپتامبر در توییتی ضمن انتقاد از هیالری
کلینتون ،وی را متهم کرد که کره شمالی با چشم پوشی او سالح اتمی ساختهاست.
رئیس جمهوری آمریکا در دو توییت ابتدا خبر از دیدارهای خود در سازمان
ملل داده و نوشت بود :دیدارهای بزرگی در سازمان ملل دارم .کلی سران جالب
حضور دارند.
وی سپس با اشاره به شعار حمایت از تولیدات داخلی آمریکا نوشت‹ :اول
آمریکا› موجب ‹سرافرازی دوباره آمریکا› خواهد شد.
ترامپ در توییت دیگری هم به انتقادهای هیالری کلینتون از سخنرانی دیشب
خود در مجمع عمومی واکنش نشان داد و نوشت :هیالری شیاد (و همچنین بیل
کلینتون) پس از آنکه در دوران وزارت امور خارجه به کره شمالی اجازه داد تا
سالح اتمی ساخته و تحقیقات آن را انجام دهد ،حاال انتقاد میکند.
هیالری کلینتون رقیب شکست خورده ترامپ در انتخابات سال  2016با محکوم
کردن سخنرانی جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،آن را
«تاریک و خطرناک» توصیف کرد.
کلینتون که به بخشی از سخنان ترامپ در تهدید کره شمالی به نابودی کامل
اشاره داشت ،افزود :رویکرد نخست در بحرانی همچون آنچه که در خصوص

خبرگزاری ایرانشهر

کره شمالی بروز کرده است ،باید دیپلماسی باشد.
رئیس جمهوری آمریکا خود هشدار داد که ایاالت متحده مجبور خواهد شد کره
شمالی را به طور کامل نابود کند ،مگر اینکه پیونگ یانگ از مناقشه هسته ای اش
عقب نشینی کند.

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را
منعکس و منتشر میکند
www.iranshahrnewsagency.com
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به قلم :کوروش گلنام

										
نقد و نظر:

 76سال بعد از کناره گیری رضا شاه از قدرت  -قسمت دوم :

رضاشاه ،مردی که چهرهایران را دگرگون ساخت

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  31شهریور 22/سپتامبر

بازار طال ،جواهر و ساعت در دان تاون لسآنجلس
خرید ارزانتر -خرید مطمئنتر

 1343خورشیدی ()1964
تأسیس دانشكدهی هنرهای دراماتیك
 1359خورشیدی ()1980
حمله هواپیماهای عراقی به فرودگاه مهرآباد
تهران
 1381خورشیدی ( 2002میالدی)
درگذشت دكتر پوران اسالمی دوست (انداچه)،
استاد دانشگاه ،نویسنده و پژوهشگر آثار باستانی
ایرانی
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
درگذشت جالل همتی ،خواننده ترانههای شاد
ایرانی كه مدتها به بیماری فراموشی دچار بوده،
در منزل خواهرش در تگزاس
آثار این هنرمند در شرکت کتاب موجود است

 1335خورشیدی ( 1956میالدی)
زادروز ارژنگ كامكار ،نوازندهی تنبك
 1348خورشیدی ()1969
سپهبد تیمور بختیار در دادگاه عالی شماره یك
دادرسی ارتش،غیاب ًا به اعدام محكوم شد
 1352خورشیدی ( 1973میالدی)
زادروز مهدی خلجی  ،روزنامهنگار  ،نویسنده،
مترجم  ،تحلیلگر سیاسی و از اپوزیسیون
جمهوری اسالمی ایران ساکن واشنگتن
 1359خورشیدی (1980میالدی)
آغاز جنگ ایران و عراق
 1376خورشیدی (1997میالدی)
درگذشت ژنرال هایزر  -از عامالن خروج
محمدرضاشاه از كشور در بحران پیش ازانقالب
یکشنبه  2مهر 24/سپتامبر
کتاب خاطرات هایزر در شرکت کتاب موجود
 1310خورشيدى (  1931ميالدى)
است
زادروز منوچهر آتشى ،شاعر
 1377خورشیدی (1998میالدی)
قتل حمید حاجیزاده (متخلص به سحر) ،شاعر مجموعه اشعار منوچهر آتشى در شركت كتاب
موجود است
ایرانی و از قربانیان قتلهای زنجیرهای.
 1320خورشيدى (  1941ميالدى )
تأسيس مجدد اداره كل امنيه مملكتى به رياست
شنبه  1مهر 23/سپتامبر
سرتيپ فضل اهلل زاهدى
 1276خورشیدی (1897میالدی)
زادروز بدیعالزمان فروزانفر ،ادیب ،نویسنده 1386 ،خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت حسين ابراهيمى (الوند) ،مترجم قصه
پژوهشگر ،استاد ادبیات دانشگاه تهران
آثار شادروان بدیع الزمان فروزانفر از جمله هاى بچه هاو مسئول خانه ترجمه كودكان و
دیوان کبیر شمس در شرکت کتاب موجود نوجوانان در ايران ،در سن  56سالگى.
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
هستند
درگذشت جليل بزرگمهر ،وكيل مدافع دكتر
مصدق در سن  95سالگى در تهران .وى در
دادگاه نظامى بعد از كودتاى  28مرداد 1332
وكيل مدافع دكتر مصدق بود برخالف انتظار
حكومت وقت صميمانه در دفاع از دكتر مصدق
كوشيد.
 1298خورشیدی (1919میالدی)
تأسیس مدرس ه حقوق با  30داوطلب به ریاست
آدولف پرنی
 1315خورشیدی ( 1936میالدی)
درگذشت طوبا آزموده ،مؤسس دبستان دخترانه
ناموس درسال1286
 1319خورشیدی ( 1940میالدی)
زادروز محمدرضا شجریان  -آوازخوان و
موسیقیدان
اکثر آثار استاد شجریان در شرکت کتاب و به
صورت اوریژینال موجود هستند.
 1324خورشیدی (1955میالدی)
افتتاح سینما رکس در خیابان اللهزار تهران
 1332خورشیدی (1953میالدی)
تشكیل دادگاه نظامی عادی برای رسیدگی
به اتهامات دكتر محمد مصدق و صدورحكم
بازداشت او
کتاب سوداگری با تاریخ اخرین کتاب تحقیقی
در مورد دکتر مصدق از انتشارات شرکت کتاب
در پاسخ به کتاب آسیب شناسی یک شکست،
علی میرفطروس
 1337خورشیدی (1958میالدی)
گشایش ساختمان جدید دانشكده ادبیات
دانشگاه تهران

دوشنبه  3مهر 25/سپتامبر

 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
انحالل حزب رستاخيز و اعالم فضاى باز
سياسى
محاصره منزل آيت اهلل خمينى در نجف توسط
ارتش عراق و آغاز اعتصاب كارگران نفت،
مخابرات و نهادهاى ديگر دولتى و خصوصى و
دستگيرى و انتقال رحي معلى خرم (سرمايه دار)
از پاكستان به زندان تهران
 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
درگذشت اسداهلل مروتى ،رييس هيئت مديره
راديو صداى ايران و فعال سياسى درشهر
لوسآنجلس بر اثر بيمارى در امريكا.
كتاب سه رادمرد بزرگ در مورد ارتشبد
خاتم ،پروفسور يحيى عدل ،سرلشكرسرودى،
نوشته شادروان اسداهلل مروتى در شركت كتاب
موجوداست

سه شنبه  4مهر 26/سپتامبر

 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
كشف چاپخانه و مركز انتشارات مخفى حزب
(منحله ى) توده در داوديه
 1360خورشيدى (  1981ميالدى)
درگذشت مسعود فرزاد -نويسنده ،شاعر،
مترجم و اديب
 1361خورشيدى (  1982ميالدى)
درگذشت رضا مافى  -خوشنويس
 1363خورشيدى (  1984ميالدى)
درگذشت محمود تفضلى -نويسنده ،مترجم و
پژوهنده
 1370خورشيدى (  1991ميالدى)
درگذشت بهزاد باشى ،نويسنده ،مترجم و مورخ
موسيقى
درگذشت پرويز شهنواز ،روزنامه نگار و برنامه
ساز تلويزيون درشهر لس آنجلس امريكا

چهارشنبه  5مهر 27/سپتامبر

 1257خورشيدى (  1878ميالدى)
زادروز سيدحسن تقي زاده ،پژوهشگر ،روزنامه
نگار ،سياستمدار
آثار تقى زاده منجمله خاطرات او با عنوان
زندگانى توفانى حسن تقى زاده -درشركتكتاب موجود است
 1326خورشيدى (  1947ميالدى)
درگذشت عالمتاج قائم مقامى (ژاله) ،فمنيست،
شاعر
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشت عباس بلوكى فر ،هنرمند ،نقاش قهوه
خانه

 1303خورشيدى (  1924ميالدى)
درگذشت ميرزاحسين خان صبا -مدير
روزنامه«ستاره جهان»
 1304خورشيدى (  1925ميالدى)
درگذشت ميرزامحمدعلى معروف به حاجى
سياح  -جهانگرد و مؤلف دوكتاب خاطرات حاج
سياح و سفرنامه ى حاج سياح
کتاب سفرنامه ي حاج سياح در شرکت کتاب
موجود است.
كتاب خاطرات حاج سياح نسخه چاپ شركت
كتاب در خارج از ايران بدون سانسور زير چاپ
است و بزودى منتشر مى شود
 1307خورشيدى (  1928ميالدى)
موسيقيدان
و
زادروز حسن كسائى ،نوازنده نى
پنجشنبه  6مهر 28 /سپتامبر
ايرانى
 1349خورشيدى (  1970ميالدى)
 1313خورشيدى (  1934ميالدى)
بركنارى سپهبد محسن مبصر از رياست شهربانى
گشايش دانشكده فنى توسط فروغى رييس كل كشور
الوزرا
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
 1347خورشيدى (  1968ميالدى)
درگذشت حسين ناصحى ،موسيقيدان
ورود محمد رضا شاه و شهبانوفرح پهلوى به  1386خورشيدى (  2007ميالدى)
شوروى
درگذشت حميد شيرزادگان ،ستاره فوتبال
 1348خورشيدى (  1969ميالدى)
ايران در دهه  ، 40به علت بيمارى سرطان ،در
درگذشت لطفعلى صورتگر  -شاعر ،مترجم و بيمارستان آپادانا در تهران.
استاد دانشگاه

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین

خبر :امیرعلی حاجی زاده ،فرمانده نیروی
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی میگوید،
سپاه پاسداران به مراکز فرماندهی ارتش آمریکا
نفوذ کرده و اسنادی از فعالیتهای نظامی آمریکا
به دست آورده است .او مدعی شد ،سپاه اسنادی
از حمایت ایاالت متحده از داعش بدست آورده
که اگر اجازه پیدا کند ،آنها را منتشر خواهد کرد.
آقای فرمانده فضانورد که معلوم نیست پیش از
سخنرانیش چی زده بوده که اینجوری تو فضا بوده (داداش
آدرس ساقیتو بده که جنسش خیلی خوب بوده!) ،ادعایی
کرده که حتی برادرای روسی و چینی هم که کلی به بروبچ برادران روس و چینی گذرونده با نفوذ به مراکز فرماندهی آقاجان ببین روسها و ترکها و کردها و ایرانیها و
سپاه تو زمینههای موشکی و هک و کرک و اینا حال سپاه پاسداران ،این اسناد مربوط به ارتش آمریکا رو بدست عربستانیهاواسراییلیهاوارتشسوریهوبقیهکدومشونو
میدن،نمیکنن.یهسیاستمدار(کهالبتههمهحضراتمدعی آورده و با اجازه خودش اونا رو افشا میکنه تا آبروی همه میزنن ،اونوقت میفهمی کدوم به کدومه!
سیاستمداری هستن) درست و حسابی تو اون مملکت یه جا بره:
سند سوم – پیغام فوق سری سیآیای به فرمانده ارتش
پیدا نمیشه بهش بگه آقای سردار حاجیزاده ،پسر خوب ،سند اول – مکالمه فرمانده ارتش آمریکا در سوریه با آمریکا در عراق :حمایت از داعش ،الزم نیست نابودش
آخه این ادعایی که میکنی خیلی بار حقوقی سنگینی پنتاگون :الو ،الو ،ژنرال ،ما االن نمیدونیم اینایی که اینجان کنید! (در اینجا برادرای بسیار باسواد سپاه یه ویرگول جا به
داره ،برادر من ،تو تلویحا همه حمالت سایبری به اینور داعشن یا حزباهلل یا جبهه نصرت یا مدافعان حرم ایرانی جا کردن که باعث شده پیام تغییر کنه .اصل پیغام این بوده:
و اونورو که ایرانو مقصر دونستن به عهده گرفتی و همه یا افغانی ،کال گوگیجه (گاو گیجه) گرفتیم ،همه اینا یه من حمایت از داعش الزم نیست ،نابودش کنید!)
پتههای دوستانت رو که میگن کی بود کی بود ،من نبودمو ریش تا دم نافشون دارن ،همشون اهلل اکبر میگن ،همشون
***
نقش بر آب کردی.
میگن مسلمونن و بقیه کافرن ،همشون همدیگرو دارن بقیه اسناد بدست آمده توسط شهروند ایرانشهر برای
به هرحال شهروند ایرانشهر که دوره فوق پیشرفته هک تیکهتیکهمیکنن،قربانمیگینچیکارکنیم؟
فروش به سرویسهای جاسوسی به حراج گذاشته شده،
و کرک و کالهبرداری و شارالتانی و غیره رو در محضر سند دوم – پاسخ مرکز فرماندهی پنتاگون به فرمانده :هر کی بیشتر پول بده ،اسناد رو به اون میفروشیم.

ادامه از شماره قبل :در بخش نخست این مقاله که
در شماره قبل منتشر شد نویسنده به تفصیل درباره
چرایی و چگونگی دشمنی نیروهای مذهبی و اربابان
منبر با رضا شاه بزرگ سخن گفت و نشان داد که
چرا و چگونه این نیروها کوشیدهاند تصویری غلط
و فاقد اعتبار از این مرد ایرانساز جلوه کنند.
در این قسمت نویسنده کوشیدهاست تا در همین
راستا ،پرده از چرایی و چگونگی دشمنی نیروهای
چپگرا با نام و یاد رضا شاه بزرگ سخن بگوید.
***
درباره حزب توده فراوان گفته و نوشته شده و
همچنان گفتنی بسیار است .باید پذیرفت که خوب
یا بد ،این حزب در تاریخ نزدیک به یک سده
گذشته ایران ،به شکلی دوگانه ،نقشی ویژه داشته
است ،نقشی هم مثبت و هم منفی .شما کمتر اهل
قلم و اندیشهای را در بیش از هفت دهه گذشته
میتوانید بیابید که از حزب توده رد پایی بر خود
نداشته باشد حتا اگر عضو این حزب نبوده باشد .از
بزرگانی چون نیما ،صادق هدایت ،شاملو ،محمود
دولتآبادی و… تا کوچکترین آنان چون جالل
آلاحمد که البته خود را خیلی بزرگ میپنداشت!
بررسی همهجانبه سیاستهای حزب توده موضوع
این نوشته نیست ولی باید به یاد داشت که این
حزب نخستین حزب سیاسی ایران بود که توانست
سازماندهی درست حزبی در ایران به وجود آورد
و در برخی منطقهها حتا در روستاهای آن ناحیه به
ویژه در شمال و شمال غربی ایران نفوذ داشته باشد،
کار تئاتر و برگرداندن کتاب از زبانهای دیگر به
فارسی را رونق دهد و جنبشی در میدان فرهنگ و
هنر ایران پدید آورد .کار بزرگ و ماندگار محمود
دولتآبادی ،رمان ده جلدی «کلیدر» خود جلوهای
از کوششهای حزب توده و نفوذ او در ایران را به
نمایش میگذارد.
بسیاری از هنرمندان در زمینههای کوناگون از
شاعر ،نویسنده ،روزنامهنگار ،مترجم تا بازیگر تئاتر
و سینما از حزب توده تأثیر گرفتهاند .حزب توده
برای نخستین بار برنامهریزی و مدیریت سیاسی
حزبی را در ایران به اجرا گذاشت و چنانکه گفته
شد ،حزبی سیاسی و تا اندازهای سراسری به وجود
آورد .این حزب ،هنر در همه زمینهها را بارورتر
کرد .از نویسندگی ،نمایشنامهنویسی ،پیشبُرد کار
تئاتر و سینما ،برگردان کتابهایی از زبانهای
دیگر به فارسی تا برپایی گردهمآییهای سیاسی با
سازماندهی منسجم و متشکل .میهندوستان فراوانی
که به پیشرفت و سربلندی ایران میاندیشیدند
آرمانگرایانه در این حزب گرد آمدند و شمار
فراوانی انسانهای پاکباخته در این حزب نیز جان
در راه این آرمانهای خود نهادند ولی شوربختانه
برداشتها ،سیاستهای نادرست و بیش از همه
سرسپردگی این حزب به شوروی پیشین و حزب
کمونیست آن کشور ،آسیبهای فراوانی به خود این
حزب و مردم ایران وارد نمود .بخوانیم که بابک
امیرخسروی از رهبران پیشین حزب توده که سالیانی
پس از انقالب از حزب توده جدا شده و «حزب
د ُمکراتیک مردم ایران» را شکل داده ،در مصاحبهای
با بیبیسی فارسی چگونه بر نجات یافتن عدهای از
سران حزب توده از آدمکشیهای استالین با رفتن به
زندان رضاشاه سخن میگوید:
«…حزب کمونیست ایران در همان دهههای
بیست و سی میالدی در زمان رضاشاه منحل شد.
قاطبه رهبران آن از جمله دبیرکل آن در شوروی
(سابق) به دستور استالین کشته و نابود شدند.
چند نفر از کادرهای آن نظیر رضا روستا و اردشیر
آوانسیان و میرجعفر پیشهوری ،شانس آوردند که
به زندان رضاشاه افتادند و جان سالم به در بردند».
(بر گرفته از مصاحبه بیبیسی با بابک امیرخسروی،
شنبه  ۴فوریه  ۱۵ – ۲۰۱۲بهمن  .)۱۳۹۰و در دنباله:
«… تودهایها بر این گمان بودند که به اردوی
زحمتکشان جهان تعلق دارند که شوروی رهبر
جهانی آن بود .چنین عالقه و احساسی ،در نفس
خود ،بیگانهپرستی نبود .تودهی حزبی و کادرها و
بسیاری از رهبران حزب ،از این تبار بودند .متاسفانه
همین احساسات صادقانه و بیشائبهی پایهگذاران
«حزب تودهایران» به «اولین میهن پرولتاریای پیروز»
و توهمات ناشی از آن ،زمینهی ذهنی مساعدی
فراهم آورد که بر بستر آن ،شورویها برای سوق
دادن حزب توده به سوی یک جریان وابسته و تبدیل
آن به ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی آزمندانه
خویش و سلطه بر جهان ،حداکثر سوءاستفاده را
کردند( ».همان مصاحبه).
این مصاحبه را باید با دقت خواند .در این گفتگو

امیرخسروی با ژرفنگری به اشتباههای بسیار
زیانبار حزب توده در پیروی از حزب کمونیست
شوروی پیشین ،اشارههای تاریخی و مهمی میکند
و سیاستهای حزب توده از آن میان مسئله نفت
شمال ،فرقه دمکرات آذربایجان و سنگاندازی در
راه زندهیاد محمد مصدق در مبارزه با انگلستان
برای ملی کردن نفت ،سیاست ویرانگر حزب توده
در همراهی با خمینی و… به کوتاهی ولی روشن
و صادقانه میپردازد .این دادهها از زبان یک کادر
رهبری با پیشینهی طوالنی و با اطالع فراوان درباره
حزب توده با نگاهی فراگیر و بیطرفانه ،مرا از بیان
بیشتر در اینباره بینیاز میکند .من خوانندگان
گرامی را به خواندن همه این مصاحبه مهم فرا
میخوانم.
بنا بر این ،کینه گروه زیادی از روشنفکران در
برابر غرب به ویژه آمریکا که بیشترین نمودش را
در دوران محمدرضاشاه میبینیم ،از جنبه درونی و
آنچه مربوط بهایران میشود ،یکی همین تأثیرپذیری
از حزب توده بوده است و جنگ سردی که در
آن زمان میان بلوک غرب سرمایهداری و بلوک
شرق کمونیستی موجود بود .روشن است که اهل
اندیشه ،قلم و هنر نه در زمان رضاشاه و نه در
زمان محمدرضاشاه (جز در دورانی کوتاه به ویژه در
دوران دولت زندهیاد محمد مصدق) آزاد نبودهاند
ولی در نگرشی کلی ،آنان نقش بیگانگان به ویژه
انگلستان و روسیه (و پس از انقالب  ۱۹۱۷شوروی)
را درست ارزیابی نمیکردند .اگر چه نمونهای که
میآورم به دوران رضاشاه ارتباط ندارد ولی شیوه
کار روشنفکر و مبارز ایرانی را نشان میدهد که
حتا در کشورهای آزاد و دارای د ُمکراسی ،همچنان
بر شایعهسازی و انتشار اطالعات نادرست دست
میزده و این بیماریای است که از جامعهای آلوده
به خرافههای مذهبی و سنتی ریشه میگیرد که حتا
چپهای خداناباور نیز از آن در امان نماندهاند.
اگر به پیشینه «کنفدراسیون دانشجویان ایرانی» در
برونمرز نگاهی بیاندازیم ،متوجه میشویم که دو
شعار اساسی ،پایهای و همیشگی کنفدراسیون در
دوران محمدرضاشاه این دو بوده است« :صدهزار
زندانی سیاسی در ایران» و «شاه ،سگ زنجیری
امپریالیسم آمریکا»! هر دو شعار از اساس نادرست
و دروغی آشکار بوده است .میتوان از زندانیان
سیاسی دوران شاه پرسید .باالترین میزان زندانیان
سیاسی آن دوران نمیتواند بیش از  ۳۲۰۰تا ۳۵۰۰
تن بوده باشد (گرچه حتا یک تن هم نباید به انگیزه
داشتن ایدهای ویژه و کوشش سیاسی در زندان
میبود) .در وابستگی و همکاری شاه با آمریکا
سخنی نیست ولی اینکه او هیچ ارادهای از خود
نداشته و در هر مورد پیرو امر و سیاست آمریکا
بوده است تنها یک داستانسرایی بیپایه است.
مصاحبههای شاه با رسانههای خارجی و هفت جلد
یادداشتهای روزانه َع َلم وزیر دربار شاه موجود
است که نشان میدهد با وجود همه انتقادها به ویژه
درباره خودکامگی شاه ،سایه شوم ساواک و… که
میتوان به محمدرضاشاه داشت ،ولی او خواستار
سربلندی و پیشرفت ایران در همه زمینهها بوده
است .برای نمونه َع َلم در یادداشتهای روزانه خود
بارها بهاین موضوع اشاره میکند که هر بار بارندگی
بود شاه خوشحال و سرحال بود چون بارندگی را
برای افزایش تولید کشاروزی مهم میدانست.
***
جالل آلاحمد نمونه بسیار خوب دیگری برای
ِ
کتاب «غربزدگیِ » او
درک ماجراست .کسی که برای
به ویژه در حکومت اسالمی فراوان تبلیغ شده است.
ِ
کتاب او در حقیقت افشاگ ِر اندیشهای ناپخته،
ولی این
گمراه و بیپایه و از سر خودخواهی و «دینخویی»
او بوده که به راستی گریهآور است! توجه کنید که
کسی از «غرب» بد میگفت که اگر اندیشه ،دانش،
ِ
صنعت غرب نبود ،کتابش هرگز منتشر
سازندگی و
نمیشد! از قلمی که به دست گرفته تا کاغذی که بر
آن نوشته و تا ماشینی که کتابش را به چاپ رسانده،
همه زاییده اندیشه و کار غربیها بوده است! حتا
پارچه لباسش ،اتومبیلی که سوار میشده و فراوان
وسایل دیگر که از آن بهره میبرده است ،همه از
غرب آمده و یا با اندیشه و کوشش غربیها ساخته
شده .اگر هواپیمایی که غرب ساخته بود و او با آن
به حج سفر کرد ،نبود ،باید با اسب ،االغ ،گاری و
شتر سفر میکرد .ما در بیمایگی فراوان ادعا داریم.
شاید سبب پُر هیاهو و عصبی بودن او همین بود
که میدید که خود و جامعهاش تنها «مصرفکننده
تولیدهای صنعتی ،تکنیکی و علمی غربیها است»
و ما در این میدان سخنی برای گفتن نداریم و این
شاید دردِ بزرگی بود که نمیدانست با آن چگونه
کنار بیاید .او که در خانوادهای مذهبی بزرگ شده

و خود نیز باورمند بود ،زمانی در پیوند با حزب
توده ،پیرو اندیشه آن حزب (مارکسیسم) شد و
طنز تاریخ اینکه آن اندیشه نیز از غرب آمده بود!
چند سالی در حزب توده کوشنده بود تا زمانی که
دوباره به مذهب و پوسته گذشته و راستین خود
بازگشت که سفر به مکه و نوشتن «خسی در میقات»
را در پی داشت« .غربزدگی» که بی گمان خود او
و شماری آن را شاهکار او میدانسته و میدانند،
یک سرهمبندی و هذیانگویی بیش نیست .در
همین «غربزدگی» است که آزادی زنان را تنها در
«ولنگاری و بی بند و باری» میبیند نه چیز دیگر و
غرب و روشنفکران غربزده را نفرین میکند .یک
روح و روان پسمانده نابسامان ،سرگردان ،خود و
ره گم کرده .با اینکه سخن به درازا میکشد ولی
باید به یکی از جنجالیترین موردها و نقش ویژه
آلاحمد در ساختن یک دروغ و شایعه تاریخی یعنی
ساخت و پرداخت شایع ه قتل زندهیاد صمد بهرنگی
به دست ساواک اشاره کرد .این نمونه را برای این
میآورم که نشان دهم به همین گونه برای رضاشاه
هم داستانسرایی فراوان کردهاند .صمد که همراه با
دوستش حمزه فراهتی به حاشیههای رود اَرس رفته
است ،برای آب تنی ،تن به آب میسپارد و چون به
فن شنا آشنا نیست در رود ارس غرق میشود .اندک
زمانی پس از آن ،داستان قتل او به دست ساواک
از سوی آلاحمد سرهمبندی میشود .این اعتراف
خود آلاحمد است در نامهای به منصور اوجی شاعر
شیرازی که مینویسد…« :اما در باب صمد .درین
تردیدی نیست که غرق شده .اما چون همه دلمان
میخواست قصه بسازیم ساختیم…»
***
مسعود بهنود روزنامهنگار و نویسنده نمونه دیگری
ی توانا و گیرا با تخیلی
از این قماش است .او قلم 
فراوان دارد .اگر ُرماننویس میشد ،میتوانست
ُرمانهای بسیار بنویسد .دو ایراد اما در کار او هست
که از ارزش کارهایش بسیار کاسته است .یکی اینکه
خیلی دوست دارد در باره رویدادهای تاریخی
بنویسد ولی این رویدادهای تاریخی را چنان با
تخیلهای خود در میآمیزد و صحنهسازی میکند
که گویا در همان آن خود او در آنجا حضور داشته و
به چشم خود همه را دیده و یا به گوش خود شنیده
است .در کتاب «این سه زن» ،میتوان نمونهها را
دید و یا در کتاب «از سید ضیاء تا بختیار» (کتابی در
 ۹۷۰برگ) که صحنهسازیهای او گاه شگفتانگیز
و خندهدار است .برای نمونه ببینید آنجا که پس
از تاجگذاری رضاشاه« ،تیمورتاش یا همان سردار
معظم پیشین» وزیر دربار توانمند شاه ،شبنشینی
با شکوهی در کاخ گلستان ترتیب داده و سفیران
کشورها با همسرانشان در آن شرکت کردهاند ،بهنود
چه صحنهای خلق میکند:
«… با شکوهتر از همه مهمانی تیمورتاش در کاخ
گلستان بود .شاه ،فقط ساعتهای اول ماند و زود
رفت .تیمورتاش با چشمک به همسر سفیر هلند
گفت« :ایشان مثل ما نیستند .سربازند ،باید زود
ِ
(برگ  ۸۷کتاب ،پاراگراف نخست).
بخوابند»!…»
اینکه بهنود چگونه از «چشمک زدن تیمورتاش به
همسر سفیر هلند» و جملهای که ادا کرده ،با خبر
شده ،تنها خود او از آن آگاهی دارد!
یا «… سلیمان میرزا در زیرزمینی که در آن
خیالهای جمهوری د ُمکراتیک خود را با رضاخان
پخته بود ،قدم میزد…» (برگ  ،۸۵نیمه پاراگراف
دوم ،همان).
این سلیمان خان اسکندری که توانمند و دارا
بوده و آن خانهاش هم نمیتوانسته کوچک باشد،
چرا باید در زیرزمینِ آن خانه قدم بزند؟ از این
صحنه سازیهای بیپایه فراوان در نوشتههای بهنود
به چشم میخورد .اگر بتوان از این خیالبافیهای
بهنود گذشت ولی از واژگونهسازی ُرخدادهای
سیاسی و نان به نرخ روز خوردن او نمیتوان
گذشت .تنها درباره همین کتاب «از سید ضیاء تا
بختیار» میشود دهها نمونه آورد .همه کوشش او
در این کتاب ،چه در پیشگفتار و چه در متن آن،
بر این استوار شده است تا چهره پاک و مبارزی از
روحانیان و به گفته او «مراجع و علما» به نمایش
گذاشته و همه دوران مبارزه مردم را در وجود آنان و
رهبری آنان سرهمبندی کند .بنا براین ،باید نوشتهها
و دادههای تاریخی مسعود بهنود را همیشه با شک
و تردید نگریست.
در شماره آینده و به فراخور قدر و اندازه صفحه
خواهم کوشید تا نمونههای بارزی از آنچه واژگونه
سازی تاریخی و بهرهگیری از آن برای تخریب
چهره رضاشاه و نگارش غلط تاریخ است را در
آثار  ،نوشتار و گفتار رسانهای بهنود به تصویر کشم.
ادامه در شماره آینده

خبرگزاری ایرانشهر

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

یک پاراگراف و یک دنیا حرف

نیلوفر منصوری  -خبرنگار و گوینده رادیویی:

همزمان با سخنان دانلد ترامپ در سازمان ملل
که سازمانی برای ترویج و تثبیت «صلح جهانی»
است ،شاید بد نباشد که فرازی از کتاب درسهای
دیپلملتیک نوشته John Brady Kiesling
دیپلمات با سابقه آمریکایی را بخوانیم:
اندکی پس از اشاره جرج بوش در سخنرانی ساالنه
 ٢٠٠٢به ایران ،کره شمالی و عراق و معرفی آنان به
عنوان «محور شرارت» همکاران من در سفارت بلژیک
و هلند در نشست ماهانه مشترک در سفارت آمریکا ،
پوزخند تحویلم میدادند زیرا مودب تر از آن بودند که
به روشنی بگویند ایاالت متحده از سادهترین حقایق
خاورمیانه ناآگاه است و صدام حسین سکوالر را دارای

هدف مشترکی با روحانیان شیعه ایران میداند .اما
من متهورانه بر درستی دانستهها و دادههایمان درباره
خاورمیانه پافشاری داشتم و استدالل میکردم نباید
برای حرفی که شنوندهاش امریکایی است ،چنین
تحلیلی داشت!...
جهان انباشته از کسانی است که خود را کارشناس
مسایل خاورمیانه میدانند .چهارسال در مقام ماموری
تازه کار در تل آویو و کازابالنکا ،یادگیری چند واژه
عربی و عبری و سفر به مصر و ترکیه موجب نمیشود
که خود را کارشناس پیچیده سیاست در خاورمیانه
بدانی با این همه هر دیپلمات آمریکایی که تا اندازهای
هوشمند باشد و چندی با دیپلماتی خاورمیانهای در
میهمانیها ،هم سخن شود در مییابد که سیاستهای
دولت آمریکا در میان بیشتر مردم خاورمیانه ،هیچ
اعتباری ندارد.
در مسابقات محلي چگاد بويس(پرتغال) برخي
گاوهاي نر بسيار باهوش اند و با تشخيص شكست
پا به فرار ميگذارند ،اما برخي ديگر بيخردانه در ميدان
ميمانند تا بميرند ،در اين صورت ،يادگاري گرانبهايي
براي صاحبانشان خواهند بود تا يادآور شوند كه قدرت
و خشونت ،ضمانتي براي به دست آوردن هيچ آرماني
نيست .وقتي كار به بنبست رسيد ،داور پير پا پيش
ميگذارد و با حركت چوب دستي به گاوها ميفهماند
كه جنگ به پايان رسيدهاست ،پس گاوها با آرامش

و فرمانبرداري خيره كننده ،از هم جدا ميشوند ...به
نظر ميرسد تماشاچياني كه پولي دادهاند چندان از اين
نتيجه بدون خون ريزي خشنود نباشند و حتا گاوهاي
اسير غريزه ،درگرماگرم نبرد ،در برابر داوري خارجي
كه چيزي جز تكهاي چوب و داد و فرياد نيست،
كرنش ميكنند .من به عنوان يك ديپلمات با سابقه
آمريكايي با ديدن اين صحنهها ،به اين حقيقت رسيده
ام كه در جهان ،چيزهايي ممتازتر از شاخهاي ستيزه
جو و بيضههاي آويزان وجود دارد!

سران فتنه در تاریخ ادبیات

باور کردنش کمی دشوار است ،اما بسیاری از
شخصیتهای بزرگ ادبی و مفاخر تاریخی کشورمان
از قرون و اعصار پیشین تا کنون در کار فتنه بودهاند
و اگرچه مخلص تا کنون در این باره لب به سخن
نگشودهبودم ،اما از آنجا که خوانندگان نشریه
ایرانشهر را محرمان خلوت انس و خودی یافتهام،
از بحرخموشی به ساحل گفتار درآمده و گوشهای از
این راز سر به مهر را آشکار می کنم.
من این حروف چنان نوشتم که غیر ندانست
تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی
بگذارید از همین خواجه شیراز آغاز کنیم که یکی
از سران اصلی فتنه است و شگفتا که خود نیز بیمهابا
به آن اذعان دارد!
سرم به دنیی و عقبی فرو نمیآید
تبارک اهلل از این فتنهها که در سر ماست!
او حتی دقیقا به زمان وقوع فتنه واقف است و خود
در بیتی آن را آشکارا بیان می دارد:
صراحیای و حریفی گرت به چنگ افتد
به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است
و شگفت انگیزتر اینکه در زمانه فتنه به جای
آنکه رخت خود به مسجد و صعومه و دیر برکشد،
بیشرمانه ،توصیه به رفتن میخانه میکند!
فتنه میبارد از این سقف مقرنس برخیز
تا به میخانه پناه از همه آفات بریم
عطار نیشابوری نیز یکی دیگر از سران فتنه است که
بیمهابا آهنگ بیدار کردن فتنه را در سر دارد .او حتی

این عمل شنیع فتنه انگیز را چون حمایلی بر سینه
آویخته و چنین میگوید:
فتنه بیدار چنان خواهم کرد
کز سر فتنه نشان خواهم زد
موالنا نیز که خود یکی از اصلیترین سران فتنه
است ،به ظاهر با طرح این پرسش که مسبب این
فتنهها در عالم اسالم چه کسی است ،کوشش دارد که
خود را کامال ناآگاه و بی تقصیر نشان دهد!
سوی مدرس خرد آیند در سؤال
کاین فتنه عظیم در اسالم شد چرا
او سپس زیرکانه و به طوری که مقبول خاطر آیات
اعظام واقع شود ،فتنه را امری طبیعی جلوه میدهد:
در جهان فتنه بسی بود و بسی خواهد بود
شاه نعمتاهلل ولی که از بدعت گذاران عرفانهای
فتنهها جمله بر آن فتنه ما مفتتن است
نوظهور به حساب آمده و در درویش بازی و
او همچنین پا فراتر نهاده و بیباکانه همگان را به صوفیگری گوی سبقت را از همگان ربوده است نیز
ادامه آشوب و فتنه در کشور و شهرهای آن فراخوانده در پیشگویی مشهور خود اشاره به وجود فتنه ،آن
و میگوید:
هم نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای
درافکن فتنه دیگر در این شهر
خاورمیانه می کند:
که دور عشق هنجاری ندارد
قدرت کردگار میبینم
سعدی شیرازی که بنا به قول خودش تمامی قبیله حالت روزگار میبینم
او از عالمان دین بودهاند نیز درباره غوغا و آشوب و در خراسان و مصر و شام و عراق
فتنه در شهر شیراز سرودهای دارد که بیهیچ تردید
فتنه و کارزار میبینم
بیانگر ارتباط تنگاتنگ او با سران فتنه است.
البته از خیام نیشابوری که در سرودن رباعیات
خوشت
شیراز پرغوغا شدست از فتنه چشم
کفرآلود ،ید طوالیی دارد انتظار چندانی نیست .او
ترسم که آشوب خوشت برهم زند شیراز را
نیز با آن کارنامه درخشانش همداستان با دیگر عناصر
کاراز
به
شگفتا که در این میانه نظامی گنجوی هم
فتنه پا به میدان نهاده ،میگوید:
فتنه درآمده و هم خود را فتنه جو میداند و هم دلدار ای دیده اگر کور نئی گور ببین
را و اساسا دل در گرو فتنه دارد:
وین عالم پر فتنه و پر شور ببین
برخیز
مگو کز راه من چون فتنه
ناصرخسرو قبادیانی اما در راس سران فتنه ،یکباره
چو برخیزم تو باشی فتنهانگیز
پا فراتر نهاده ،حجت را بر همگان تمام کرده و خداوند
ای
ه
کهن
شراب
به
ظاهر
صائب تبریزی نیز خود را به
را عامل فتنه در جهان میخواند ،چنانچه گوید:
تشبیه میکند که بالقوه موجب فتنه و آشوبهای خدایا راست گویم فتنه از توست
بسیار است اگرچه خاموش است و هنوز بطور رسمی ولی از ترس نتوانم چخیدن
به سران فتنه نپیوسته است .او خود شخصا اعتراف اگر ریگی به کفش خویش نداری
دارد که:
چرا بایست شیطان آفریدن
ایم
ه
هنگام
صد
آشوب
انجمن،
صد
فتنه
***
گر به ظاهر چون شراب کهنه خاموشیم ما
و تو خود حدیث مفصل خوان از این مجمل.

امیر رنجبر -نویسنده و مترجم:
هنگامی که میخواستم این یادداشت را بنویسم،
فکرم درگیر این مسئله بود که این پایان را از کجا
باید شروع کنم ،به ناگاه یاد روزی افتادم که آقای بیژن
خلیلی مدیریت شرکت کتاب با لبخندی تلخ به من
گفت ،بزودی فروشگاه بزرگ شرکت کتاب در بلوار
وستوود برای همیشه تعطیل خواهد شد؛ در ابتدا
قانع شدم که از نظر اقتصادی ادامه کار کتابفروشی
پس از سه دهه توجیهی ندارد اما واقعیت این است که
عالوه بر تعطیلی پاتوق و نگین فرهنگ ایرانی کالنشهر
لسآنجلس آنچه بیشتر از همه ناگوار مینماید ،پایان
یک دوران است.
در کشورم ایران ،سالهاست که قشر کتابخوانها در
حداقل ممکن جمعیت جامعه قرار دارند و سرانه
مطالعه هر فرد ایرانی به کمتر از چند دقیقه در سال
رسیده است .آنان هم که بدنبال کتاب میروند بیشتر
دانشآموز و دانشجویان هستند که از روی اجبار
برای گذران دوران تحصیل کتابهای درسی و کمک
آموزشی خریداری میکنند .کتابخانهها اگر کسی را به
خود ببیند فقط برای گذراندن مطالعه و تکالیف درسی
است .در مدارس و دانشگاهها جزوه بطور کامل جای
کتاب را گرفته و همه بدنبال راهی برای فرار از خواندن
کتابهای درسی هستند و اگر آموزگار و استادی بر
کتاب تاکید کند ،نامحبوب شاگردانش خواهد بود.
گروهی از مردم هم وجود دارند که کتاب را کاالیی
لوکس برای پر کردن قفسه کتابخانههایشان میبینند
و یا در پی نشان دادن فرهیختگی هستند که هرگز
نداشتهاند .اینان با مبالغ گزاف کتب نفیس و گرانقیمت
را خریداری میکنند و شاید تا سالها حتی یکبارهم

ورق نزنند آن کتابها را .البته تعداد اندکی نیز هستند
که عالقمند کتاب و مطالعه ماندهاند و بابت این عشق
هزینه میکنند که گاه سنگین هم هست.
اوج این فاجعه را میتوان در صفحات اولیه کتابهای
منتشر شده یافت ،آنجا که شناسنامه کتاب نوشته شده
و جلوی عبارت «تیراژ» اعداد سه رقمی گاه تا عدد
یکصد و یا دویست در تعداد دیده میشود .گاهی به
نظر میآید اگر کتاب را فتوکپی کنند ،هزینهاش از چاپ
آن با صرفهتر خواهد شد.
این سیهروزی فرهنگی در روزنامهخوانی هم دیده
میشود ،تنها روزنامه پرتیراژ ایران ،همشهری است و
آن هم بدلیل نیازمندیهای حجیم آن است که برای
تسهیل خرید و فروش و اجاره مورد استفاده قرار
میگیرد .هر سال در تهران و شهرهای بزرگ نمایشگاه
ساالنه کتاب دایر میشود و انتشارات کتب داخلی و
خارجی در آن شرکت میکنند ولی افسوس که اکثریت
سیاه لشگر حاضر در آن مکان برای هر چیزی آمدهاند
به جز کتاب و کتابخوانی.
پیشرفت رایانهها ،گوشیهای هوشمند و تبلتها در
کنار گسترش اینترنت ،این نوید را میداد که مطالعه
دیجیتال جای نوع کالسیک آن با سختافزار کاغذی را
بگیرد اما متاسفانه اتالف وقت در شبکههای اجتماعی و
ابتذال موجود در دنیای وب تا به امروز هوادار بیشتری
پیدا کرده است.
این بیمیلی به مطالعه باعث کاهش آگاهی در جامعه
شده و متاسفانه کمبود اطالعات افراد حتی در امور
روزمره و اولیه زندگی مردم نمود پیدا کرده و بالطبع
آنها که نادانی ملت را آرزومندند تا به حکمرانی و

بابک صفوت  -موالنا پژوه:

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

پایان یک دوران؟

اقتدارطلبی خود بر مبنای ایدئولوژی مذهبیشان ادامه
دهند ،از این وضعیت ضد فرهنگی سود فراوانی برده
و هنوز میبرند.
در نهایت تاسف در اینجا نیز همین داستان در جامعه
ایرانیان مقیم آمریکا به شکلی دیگر دیده میشود .آنان
که از نسل قبل و اهل مطالعه بودند ،به تدریج کم
شدهاند و جوانان ایرانیتبار هم یا با مطالعه و کتابخوانی
بیگانه شدهاند و یا اصوال فارسی نمیدانند که بخواهند
چیزی بخوانند .فقط اقلیتی فرهیخته و عالقمند به کتاب
ماندهاند که تعداد آنان نیز در حدی نیست که بخواهد
کفاف هزینههای سرسامآور فروشگاه کتابفروشی و
فعالیتهای فرهنگی را بدهد .تعطیلی کتاب-فروشی
شرکت کتاب در پرژن اسکوئر لسآنجلس نماد پایان
یک دوران است .دوران خوش کتابخوانی کالسیک و
فرهنگسازی ایرانیان.
در کنار این فقدان ،اندوه و نگرانی نبود یک پایگاه
فرهنگی در خارج از کشور (ایران) که به دور از استبداد
و تیغ سانسور فرآوردههای فکری در اختیار ایرانیها
قرار دهد ،صاحبان اندیشه را بیشتر آزار میدهد اما
شاید تنها خبر خوشی که وجود دارد ،تصمیم مدیریت
شرکت کتاب به ادامه فعالیت به شکل دیجیتال در
دنیای اینترنت و عرضه کتاب در فروشگاههای سیار در
نقاط مختلف مناطق لسآنجلس و احتماال اورنج کانتی
و نیز ارسال محصوالت فرهنگی از طریق پست و پیک
رایگان به مکانهای مورد درخواست عالقمندان است.
شاید این حرکت مرهمی بر زخم تعطیلی کتابفروشی
بزرگ پرژن اسکوئر باشد و فرصتی برای آغاز دوران
جدید و مدرن کتابخوانی ایرانیان.
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روی میز تحریریه:

جامعهشناسیفیسبوکی

دکتر مهدی آقازمانی  -جامعه شناس:

هر کسی که از فیسبوک استفاده میکند میتواند
قریببهیقین حدس بزند همه ما به دی ِد شرکت
ِ
اطالعات
فیسبوک فقط یک چیز هستیم :بستههای
فروشی .ولی این شبکه مجازی عظیم برای همه
کاربرانش یک چیز نیست .برخی از ما از آن برای
پیگیری احواالت دوستانی که از ما دورند استفاده
میکنیم و برخی دیگر برای معرفی محصوالت
هنری خود .با این حال دیگرانی نیز هستند که
فیسبوک را رسانهای منفعل میدانند ،مانند شبکهای
تلویزیونی با برنامههایی که ستارگانش آشنایان فرد
و چندین فرد غریبه دیگر هستند.
پژوهشی جدید تأیید میکند فیسبوک «خاصیت
راشومونی»دارد یعنی تفسیر گروههای مختلف
کاربران از آن بسیار متفاوت است .جالب اینجاست
که پژوهشگران دریافتهاند میتوان کاربران را
بهسادگی در چهار دسته کلی جای داد« :رابطهسازها»،
«گذریها»« ،جارچیها» و «سلفیها».
رابطهسازها
این گروه فیسبوک را تقریب ًا به همان شکلی به کار
میگیرد که بشر زمانی پُست و تلفن ثابت را به کار
میگرفت :تقویت روابط موجود با خانواده و دوستان.
فیسبوک برای اینها امتداد زندگی آفالینشان است.
آنها باور دارند «من و خانوادهام به کمک فیسبوک
میتوانیم محبتمان را به هم ابراز کنیم».
جماعت ،فیسبوک را یک جامعه مجازی باز
نمیبینند ،بلکه آن را همچون مرکز کوچکی میدانند
برای روایت داستانهای شخصی ،جایی که اطالعات
میان خانواده و دوستان آزادانه جریان مییابد.
همچنین رابطهسازها معموال جزو کسانیاند
که بسیار عکس و فیلم آپلود میکنند ،عکس و
فیلم دیگران را مشاهده میکنند و برای نوشتهها

و عکسهای سایرین کامنت مینویسند و وارد
گفتوگو میشوند.
گذریها
این دسته ،برای حضور در فیسبوک ،تحتتأثیر
نوعی «وظیفه اجتماعی» هستند و فیسبوک را
بخشی گریزناپذیر از زندگی مدرن میدانند ،ولی
بسیار بهندرت پیش میآید که اطالعات شخصی
خود را فاش سازند ،عکسی به اشتراک بگذارند،
یا چیزی بنویسند .این افراد در زمینه الیککردن و
کامنتگذاشتن هم کمتر فعال هستند.
گذریهای فیسبوک معادل افرادی در زندگی
واقعی هستند که در مکانهای عمومی مینشینند و
فقط مردم را تماشا میکنند .گذریها خیلی راحت
میتوانند به پروفایل فردی که پنهانی عاشقش هستند
سر بزننند و از عالیق و وضعیت روابط عاطفی او
تجسس کنند .آنها معتقدند برای حفظ ارتباطشان با
مردم با مردم باید در فیس بوک بمانند.
جارچیها
اینها روزنامهنگاران ،کنشگران ،و سازماندهندگان
حرفهای (یا دست کم به گمان خودشان حرفه ِ
ای)
رویدادهای اجتماعیاند که فیسبوک را در وهله
نخست یک تریبون میدانند .برخالف رابطهسازها،
زندگی مجازی افراد این دسته شبیه زندگی واقعیشان
نیست .این افراد به انتشار اطالعاتی دست میزنند
که فکر میکنند موظفاند آن اطالعات را با طیف
وسیعی از افراد دور و نزدیک به اشتراک بگذارند،
ولی خودشان هم بهدنبال پیگیری آن موضوع
نیستند ،حداقل بهصورت آنالین پیگیرش نیستند.
این افراد گاهی چیزهایی در فیسبوک میگذارند که
حتی برایشان مهم نیست کسی آن را الیک کند یا نه.
اعضای این دسته اغلب درباره موضوعات مهم
هشدار میدهند ،جدیدترین دادههای اینترنتی را به
اشتراک میگذارند و فیسبوک را آسانترین راه برای
انجام این کار میبینند .طی سالی پرتالطم خصوصا
در سیاست ،افراد این دسته مدام مقاالت روزنامهها
را بهصورت آنالین در فیسبوک به اشتراک
میگذارند و فیسبوک نیز ،بهعنوان توزیعکنندهای
قدرتمند ،سهم بزرگی از درآمد تبلیغاتی مربوطه را
به جیب میزند.
اگرچه مشتاقانه بر مطرحکردن هشدارها (واقعی یا
جعلی) و دعوت افراد به رویدادهای اجتماعی (از
اعتراضات خیابانی گرفته تا حمایت از حیوانات)
تمرکز کردهاند ،ولی خودشان بیشتر پای کامپیوتر یا

گوشی تلفنشان مبارزه میکنند .یعنی اینکه مردم را
به امری دعوت میکنند ولی خودشان آن از انجام
همان امر پرهیز میکنند.
سِ لفی بازها
آخرین دسته ،یعنی سلفیها ،جماعتیاند که همگی ما
با آن آشناییم و آنها نیز همین را دوست دارند که ما با
آنها آشنا باشیم .همین موضوع موجب نگارش هزاران
مقاله درباره مسئله شبکههای اجتماعی شده و به افسانه
نسل خودشیفته « »Yکه حاال حدودا مثل نسل من
چهلساله است ،دامن زده است.
سلفیها نیز از همان امکاناتی در فیسبوک استفاده
میکنند که رابطهسازها به کار میگیرند ،یعنی گذاشتن
عکس و ویدئو و نوشته ،ولی سلفیها این کار را در
وهله نخست برای جلب توجه انجام میدهند .سلفیها
از الیکها و کامنتها نیرو و اعتبار میگیرند .آنها
معتقدند عکسی که در گوشی تلفن همراه بماند یعنی
که آن عکس هیچ است و فایدهای ندارد ،ولی وقتی
چیزی در فیسبوک به اشتراک گذاشته شد،یعنی یک
کاری انجام شده است.
اگرچه سلفیها گروهی هستند که از بابت میزان
دقت چیزی که از خود بهصورت آنالین نشان
میدهند ،کمترین نگرانی را دارند ،ولی این گرایش
را در سایر دستهها نیز میتوان دید .حتی در مورد
رابطهسازها نیز ممکن است در فیسبوک چنین به
نظر برسد که رابطهای پُرمهر با شخصی دارند ،ولی
وقتی این دو نفر کنار هم هستند ،اوضاع اصال هم
چنین نیست .در بین جارچیها نیز ،رایانه مانعی
حفاظتی است برای آنهایی که شاید در زندگی
واقعی در بیان آرا و نظراتشان راحت نیستند.
در حالت کلی یکی از ویژگیهای اغواگر تعامالت
آنالین این است که افراد میتوانند نسخهای بهتر یا
متفاوت از خودشان را ارائه دهند .با این حال بین
آنچه به نمایش گذاشته میشود راه های مشخصی
برای شناسایی شخصیت فرد حقیقی پشت یک
اکانت آنالین وجود دارد.
حال آنکه بسیاری از ما به صورت ناخود آگاه در
یکی از این چهار گروه جا میگیریم و جالب اینکه
در نهادمان همچنان انگیزههایی برای مشابه بودن
به سایر گروه ها را هم داریم .یعنی هم جارچی
هستیم و هم گذری یا اینکه گذری های سلفی بازی
هستیم که دنبال رابطه سازی هم می گردیم .ولی باز
ترجیح میدهیم تاریکترین الیههای شخصیتمان را
در موتورجستوجوی گوگل لو ندهیم.

افقي:
 -1انبار پول!  -نام دخترانه  -خيس
 -2درخت تسبيح  -مدرك  -دماسنج
 -3زگيل  -تخته بزرگ  -برداشت محصول
 -4نفي تازي  -خرمن  -پولخرد هند  -شهري آذري
 -5پر حرف  -تن  -زاپاس  -استفراغ
 -6منقار  -آموختني لقمان  -قيمت و بها
 -7شهر بادگيرها  -تيمارستان
 -8جواب-هاي  -مخفف مكيدن  -غنچه شگفته  -جاده
قطار
 -9اثر ارنست همينگوي  -رودي در روسيه
 -10خرس تركي  -مار بزرگ  -درندهترین قوم و خویش
سگ و گربه
 -11آقای دم بریده  -اسم  -ابتدا و آغاز  -تنگه معروف
ايران
 -12چاق  -يك دهم  -كتان مصري  -نوعي حلوا
 -13سم  -الهه شكار  -صفرا
 -14فال نيك زدن  -الل  -خجستگي
 -15گياه رنگرزي  -بي آبرو  -خارج شده از دين

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:
 -1زيست شناسي  -كفش
 -2رموز  -دريغ از  -از رودهاي ايران
 -3بازي تخته  -کشوری کوچک در مرز فرانسه و اسپانیا
 -متكبر

 -4از نوشیدنی  -معده  -دوش و كتف
 -5آيينها  -رمزينه  -دورويي  -سر بر گندم
 -6صحنه نمايش  -كاغذ مرغوب  -شگون  -اداره كننده
 -7به جا آوردن  -پرنده نجار  -بيدار مانده
 -8از الفباي يوناني  -لوچ
 -9معلم زن  -پايتخت يوگسالوي  -پدر شدن
 -10مسافر  -مردمي  -غوزه پنبه  -ويتامين جدول
 -11پلنگ  -جاي خلوت  -تخممرغ انگليسي  -نبرد
 -12زينت رو  -دوبارگي  -ليدر
 -13موكت  -آوازه خوان  -از شهرهاي بوشهر
 -14توقف مسافر در جايي  -زرد انگليسي  -لوم
 -15فرشتگان مقرب  -نماد کاپیتانی در تیم ورزشی

حل جدول شماره گذشته
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در دنیای دانش و هنر:

جشنوارهآبجوهایآلمانیازبرلینتالسآنجلس
دارند و پیشگام برپایی جشن اکتبر هستند.

با اینکه لسآنجلس به بزرگی شهر جرمن تاون در مرلیند
میزبان آلمان ها نیست اما منطقه  Alpine Villageدر
نزدیکی ترنس و کارسون را محله آلمان ها مینامند و در
کنار رستوران های آلمانی معروف بلوار هالییود و سانست
در هفتهای که پشت سر گذاشتیم میزبان برگزاری جشنواره
معروف آبجوهای آلمانی بود.

جشن اکتبر ن ه تنها در مونیخ ،بلکه در بسیاری دیگر از
شهراروپا و آمریکا هم برگزار میشود .جالب اینکه جشن
آبجو به یک «پدیده فرهنگی صادراتی» تبدیل شده و در
کشورهایی چون برزیل و حتی استرالیا نیز این جشن
برگزار میشود.

یکصد و هشتاد و چهارمین جشن آبجو در آلمان روز
یکشنبه گذشته 17سپتامبر در سراسر شهرهایی که آلمانها
در آن زندگی میکنند آغاز شده است .این جشن که در
مونیخ که زادگاه و مرکز آن است .به جشن اکتبر شهرت
دارد تا روز سوم اکتبر ادامه خواهد داشت.

هر سال قبل از آغاز جشن آبجو ،تکاپو در بازار لباس
آغاز میشود .طراحان ،طرحهای جدید خود را در رنگها
و اندازههای گوناگون ارائه میکنند .فروشگاهها مملو از
زنانی میشود که بدنبال خرید «دیرندل  -لباس ویژه جشن
آبجو» هستند.

جشن آبجو همه ساله در مونیخ بهصورت سنتی توسط
شهردار این شهر افتتاح میشود و در سایر شهرهای آلمان
هم مقامات محلی گیالس اول را بلند میکنند .در خارج از
سرزمین ژرمن ها اینجوانان هستند که شوق آبجوخوری

بسیاری از مردم دنیا و حتی خود نسل جوان در آلمان
بر این باور هستند که «دیرندل» لباس سنتی زنان آلمان
(بخصوص جنوب این کشور) است .این در حالی است
که دیرندل تازه در بین سالهای  ۱۸۷۰و  ۱۸۸۰بر تن
تعدادی از زنان راه یافت« .دیرندل» از واژه « »Dirnیا که
در جنوب آلمان به دختربچهها اطالق میشود ،برگرفته
شده است .در برخی مناطق به آن «ماگد» ()Magd
هم گفته میشود که منظور زنی از «طبقه فرودست» و
«خدمتکار» است.
تا پیش از ابداع دیرندل ،لباس زنان در اروپا و آلمان چند
الیه و سنگین ،دامنهای چیندار ،بلند و «دستوپاگیر»
بودند.

آلمان ها باور دارند آبجو خورترین مردم دنیا هستند و
بهترین آبجو را هم آنها تولید میکنند .ادعایی که با سرانه
مصرف  80لیتر برای هر نفر در سال دور از ذهن هم به
نظر نمیرسد.

جدای نوشیدن آبجو ولذت سرگرمی با آن ،برای نسل جدید
آلمان لباس ویژه این جشن سمبلی برای جشن و شادمانی و
تفریحاستکهبیتشابهبهیکبالماسکهملینیست.بالماسکه
ای که کسی در آن صورت خود را نمیپوشاند بلکه لباس های
شاد را جایگزین نقاب کرده است.

در جشن آبجو هر ساله زیباترین دختر ملبس به لباس
دیرندل انتخاب و به عنوان ملکه جشن معرفی میشود.

در لسآنجلس و در این همین پایان هفته شما میتوانید
آبجوی خود را با جوانان آلمانی در Alpine Village
نوش جان کنید.
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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.

رویدادهای هفته:

از آدینه  22سپتامبر 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

85
رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا
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«ژن خوب» در لندن و پیشنهاد بی شرمانه به
یک مدل انگلیسی

یک مدل بیست ساله انگلیسی ،به روزنامه دیلی میل در
انگلستان گفته« :یک جوان ثروتمند ایرانی برای گذراندن تنها
یک شب با وی حاضر است  2600دالر (بیش از  10میلیون
تومان) خرج کند ».روزنامه دیلی میل از افشای هویت این تبعه
ایرانی ساکن لندن خودداری کرده اما گفته وی از نزدیکان یک
مقام دولتی در کشور مادری خود است.
«جز ایگر» مدل زیبا روی ساکن لندن طی مصاحبهای با دیلی میل
از خواستههای جنسی ثروتمندان و صاحبان قدرت در صنعت
مد و زیبایی سخن به میان آورد و ضمن انتقاد از وضعیت کاری
زنان در دنیای مد و فشن ،مدعی شد که پیشنهادهای بیشرمانه
زیادی از افراد متنفذ و ثروتمند از طریق ایجنتهای آنان (افرادی
که سوژه جنسی برای اربابان خود جور میکنند) دریافت کرده
که میتواند گاه تا برای یک شب همبستری با ایشان تا دو میلیون
دالر بدست آورد.
به گزارش نیویورک پست ،خانم جز ایگر مدل بیست ساله
اتریشیاالصل در گفتگوی خود با دیلی میل گفت« :نخستین
پیشنهاد جنسی که دریافت کردم مربوط به تابستان سال گذشته
و از یک بازیگر مرد مشهور بود .پیام او از طریق یک ایجنت
به اسم جورج به من رسید .جورج برای اینکه مرا به همبستری
با مشتریانش متقاعد کند ،گفت :چه اشکالی دارد که با یک مرد
جوان و خوشتیپ سکس داشته باشی و لذت ببری و در ازای

آن پول خوبی هم دریافت کنی ،این مسئله خجالت ندارد زیرا
خیلی از همکاران تو در دنیای مد و فشن به این وسیله پول
زیادی در میآورند .جورج اضافه کرد :تو میتوانی از نفوذ
کسانی که با آنها میخوابی استفاده کنی و در شغلت پیشرفت
زیادی کنی».
جز ایگر که از سیزده سالگی مدل بوده است مدعی شد ،جورج
مشتری دیگری داشت که مرد جوان بسیار خوشتیپ و ثروتمند
ایرانیتباری بود که او را به یک مهمانی شام خصوصی دعوت
کرده و حاضر شده بود برای یکی دو ساعت با او بودن مبلغ دو
هزار و ششصد دالر بپردازد؛ این پیشنهاد بیشرمانه از سوی خانم
ایگر رد شد و پیرو آن فرصت شغلی خوبی نیز که از سوی مرد
جوان ایرانی ثروتمند پیشنهاد شده بود ،از دست رفت.
شایان ذکر است که اخیرا و با گسترش رسواییهای مربوط به
سو استفاده فرزندان مقامات رژیم اسالمی در ایران از منابع مالی
کشور ،فرزند محمدرضا عارف یکی از نمایندگان سرشناس
مجلس ،در مصاحبهای موفقیتهای خود را فارغ از موقیعت
سیاسی پدر در مسئولیتهای مختلف حکومتی و تنها ناشی از
«ژن خوبی» دانسته که از پدر به ارث برده است .همین مصاحبه
منجر به پیدایش کلید واژه کنایه آمیز «ژن خوب» برای توصیف
ریاکاری و دزدیهای کالن مقامات رژیم اسالمی و فرزندانشان
از منابع ملی ایران شده است.

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:22 - NO:85 - SEP, 22 , 2017

