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

گرفته است رشک مبر...!!!

تصاویر و گزارش های منتشر شده در فضای مجازی 
حاکی از آن است که تدابیر امنیتی در مناطق کردنشین 

ایران تشدید شده است.
بنا به گفته شاهدان عینی دسترسی به اینترنت در بعضی 
مناطق غربی ایران از جمله استان کردستان قطع یا سرعت 

آن کند شده است. 
انتقال  اینترنت  در  بارگذاری شده  ویدئوهای محدود 
تجهیزات زرهی و تانک در مناطق کردنشین را نشان 
پلیس  نفرات  و  امنیتی  نیروهای  همچنین  می دهد. 

ضدشورش به برخی مناطق اعزام شده اند.
اقلیم کردستان  استقالل  برگزاری همه پرسی  دنبال  به 
عراق، شهرهای کردنشین ایران هم صحنه جشن و شادی 
این جشن ها  انتظامی در حاشیه  خیابانی شد. مأموران 
حضور داشتند، اما در تصاویر منتشرشده از این شادی ها، 

برخورد جدی بین مأموران و مردم دیده نمی شود.
با این حال فعاالن کرد و وبسایت های حقوق بشری 
ایرانی، اعالم کردند که چند نفر در شهرهای سنندج، 
مهاباد و مریوان شبانه و در خانه  هایشان بازداشت شده اند.
از جمله گفته می شود که مأموران امنیتی لباس شخصی، 
مظفر صالح نیا، عضو هئیت مدیره اتحادیه آزاد کارگران 

ایران را در محل کارش بازداشت کرده اند.

مقام های ایرانی پیش از این مخالفت شدید خود را با 
اعالم  استقالل در کردستان عراق  برگزاری همه پرسی 

کرده بودند.
از سوی دیگر  انتقال تجهیزات سنگین نظامی با مرزهای 
شمال غربی در کنار برخی تهدیدات مقامات حکومتی به 

نگرانی های جدی در منطقه دامن زده است.
این موضوع وقتی اهمیت پیدا می کند که فرمانده ستاد 

نیروهای مسلح ایران به یک خبرگزاری وابسته به سپاه 
گفته ایران فقط دولت بغداد را به رسمیت می شناسد 
و آماده کمک نظامی در صورت درخواست آنها برای 
مقابله با هر نوع شکاف سیاسی در کشور یکپارچه عراق 
است. شایان ذکر است نیروهای کرد گفته اند از خود در 
برابر هرگونه حمله احتمالی از سوی بغداد و متحدانش 

دفاع خواهند کرد. 

پرزیدنت ترامپ فرمانی جدیدی را 
امضا کرده است که ورود اتباع ایرانی 
و چند کشور دیگر به خاک آمریکا را 
با محدودیت  های گسترد ه ای روبرو 

خواهد کرد.
این فرمان اجرایی که از تاریخ 18 
شد،  خواهد  اجرایی   2017 اکتبر 
ایرانی  اتباع  موجب محرومیت همه 
غیر  و  مهاجرتی  ویزاهای  انواع  از 
مهاجرتی آمریکا به استثنای ویزاهای 

ردیف M ، F و J را فراهم می آورد.
بر این اساس نمایندگی های کنسولی 
هیچ  در  اکتبر   18 از  متحده  ایاالت 
هفت  شهروندان  برای  دنیا  کجای 
پاسپورت  دارندگان  جمله  از  کشور 
ایرانی ویزای مسافرت به آمریکا صادر 

نخواهند کرد و پرونده کلیه پناه جویان 
و برندگان التاری گرین کارت که در 
پروسه مهاجرت به آمریکا هستند نیز 

متوقف خواهد شد.
ویزاهای  دارندگان  کلیه  همچنین 
که  نیز  کار  و  نامزدی  توریستی، 
بخواهند پس از 18 اکتبر وارد آمریکا 
و  آمریکا  مرزی  مبادی  در  شوند، 
CBP پلیس  ممانعت  با  فرودگاه  ها 

روبرو خواهند شد. اما دارندگان گرین 
کارت از این قانون مستثنی هستند.

با این حال برخی از مقامات قضایی 
در ایالت های عمدتا دمکرات گفته اند 
در مقابل فرمان جدید رییس جمهوری 

موضع گیری خواهند کرد.
کاخ سفید فرمان تازه را تمدید نسخه 

رییس  پیشین  فرمان  شده  اصالح 
جمهور می داند که اعتبار 120 روزه 
عالی  دادگاه  است.  پایان  به  رو  آن 
آمریکا نیز که وظیفه رسیدگی نهایی 
به شکایت برخی ایالت ها و مقامات 
قضایی فدرال به دستور پیشین رییس 
جمهور را به عهده دارد، گفته موقتا 
رسیدگی به آن را به تعویق خواهد 

انداخت.
پیش  چندی  است  ذکر  شایان 
دهنوی«  »محسن  ورود  رسوایی 
وابسته  و  دانشجویی  بسیج  فرمانده 
رسمی سپاه پاسداران، در پوشش یک 
محقق سرطان کودکان به آمریکا نشان 
داد رژیم ایران با جعل و سو استفاده 

سعی در تیم سازی در آمریکا دارد.

تشدید همه جانبه  تدابیر امنیتی در مناطق کردنشین ایران

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

www.iranshahrnewsagency.com

با دستور اجرایی جدید رییس جمهور ترامپ:

ورود اتباع ایرانی به خاک آمریکا با 
محدودیت های گسترده روبرو شد

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید
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اخیر  موشک  پرتاب  می گویند  آمریکایی  مقامام های 
توسط سپاه با نام »خرمشهر« جعلی است و هیچ مدرکی 
وجود ندارد که ایران دست به آزمایش چنین موشکی 

زده باشد.
شبکه خبری فاکس نیوز از قول منابع دولتی آمریکا 
گزارش داده آنچه در تلویزیون ایران به نمایش درآمده 
مربوط به آزمایش موشکی هفت ماه پیش ایران است که 
در ژانویه 2017 پرتاب شد و آزمایش آن موفق نبود و 

احتماالً در آسمان منفجر شده است.
جمعه گذشته جمهوری اسالمی در مراسم رژه نیروهای 
مسلح که به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق 
خود  بالستیک  موشک  جدید  نو  از  بود  شده  برگزار 
رونمایی کرد و فردای آن روز بخش های مختلف خبری 
تلویزیون دولتی ایران از آزمایش موفق این موشک خبر 

دادند.
شایان ذکر است که سپاه سابقه   پرتاب جعلی موشک 
دارد. از جمله کمتر از 2 ماه پیش، ساعاتی پس از آنکه 
نخستین  از  نیروی هوافضای سپاه  فرمانده  با حضور 
روستای موشکی ایران در استان مازندران رونمایی شد، 
تصاویری در رسانه های رسمی منتشر شده که نشان 

می دهد، موشک ها قالبی هستند.

این موشک ها با سیم بکسل حرکت می کردند. نمایی 
از سیستم دفاعی اس ۳00 قالبی و جنگنده های قاهر که 
هرگز پرواز نمی کنند و ماکت هواپیماهای بدون سرنشین 

بخشی از این دوز و کلک های مرسوم در سپاه است.
این موشک، وزیر دفاع  انتشار خبر آزمایش  از  پس 
جمهوری اسالمی گفته بود موشک »خرمشهر« با بُردی 
مؤثر و ویژگی هایی منحصر به فرد موشکی فوق العاده 
چابک است و تا لحظه انهدام هدف قابل هدایت است.

با این حال بالفاصله کارشناسان نظامی موشک خرمشهر 
را  شناسایی کردند و مشخص شد این موشک یک نوع 
موشک تولید شده در کره شمالی است که چندی پیش 

خط تولید آن متوقف شده بود.
مقامات آمریکا و دولت پرزیدنت ترامپ، ایران و کره 
شمالی را به همکاری در راستای توسعه توان موشکی و 

تولید سالح های هسته ای متهم کرده اند.

پرسی  همه  نتایج  عراق  کردستان  اقلیم  های  مقام 
را   شد  برگزار  سپتامبر   25 روز  که  کردستان  بزرگ 
اعالم کردند. بر این اساس 92 درصد شرکت کنندگان 
در همه پرسی به استقالل از عراق و تشکیل کشور 

کردستان رای دادند.
برعهده  را  داعش  علیه  ائتالف  رهبری  که  آمریکا 
دارد بارها مخالفت خود را برگزاری همه پرسی اقلیم 

کردستان عراق اعالم کرده است.
با این حال دولت  های جمهوری اسرائیل و پادشاهی 

عربستان از استقالل کردستان حمایت کرده اند.
هدر ناوئرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
نظرم  »به  گفت:  پرسی  همه  این  انجام  به  واکنش 
پرسی  همه  درباره  متحده  ایاالت  دولت  موضع 
کردستان را بارها اعالم کردیم. آمریکا از برگزاری آن 
حمایت نمی کند. به رغم تالشها و گفتگوهای مداوم 
آقای تیلرسون با آقایان بارزانی و عبادی طی روزهای 
گذشته و ابراز نگرانی و ناامیدی ما، کردها تصمیمشان 
این  که  اینست  آمریکا  دیدگاه  کردند.  اجرایی  را 
کشورهای  از  یکی  حتی  و  است  یکجانبه  رفراندم 
عضو ائتالف علیه داعش از آن حمایت نکرده است.«
سندرز،  هاکبی  سارا  نیز  آن  از  پیش  روز  یک 
سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد که اولویت واشنگتن 

حفظ یکپارچگی عراق با هدف نابودی کامل داعش 
و کوتاه کرده دست دیگر کشورهای مداخله کننده در 

عراق است.
با این حال، مسعود بارزانی در گفتگو با مردم اقلیم 
پخش  اقلیم  این  محلی  شبکه های  از  که  کردستان 
می شد، اعالم کرد مردم با پاسخ مثبت به خروج از 

حاکمیت عراق رای مثبت دادند.
او گفت: »مردم کردستان تصمیمشان را گرفتند و با 
این رای وارد مرحله جدیدی، متفاوت از پیش شدند. 

ما به کسی اجازه نمی دهیم که ما را سرزنش کند.«
او از کشورهای همسایه کردستان عراق خواست که 
نتیجه همه پرسی را به عنوان تهدیدی علیه حاکمیت 
خود قلمداد نکنند، بلکه به مردم کردستان برای ادامه 
مسیری که به گفته او مسیر درستی است، کمک کنند.
جمهوری اسالمی، از مخالفان سر سخت برگزاری 
همه پرسی در اقلیم کردستان عراق، گفته به درخواست 
دولت مرکزی عراق مرزهای هوایی و زمینی خود با 

کردستان عراق را بسته است.

فاکس نیوز: خبر پرتاب موشک بالستیک  ایرانی جعلی است

۹2 درصد مردم کردستان عراق رای به استقالل دادند  بهپاسیکعمرکوششوپشتکارهنریارزشمنددرعرصهنمایش:

پرویزصیاد
یکیازخالقترینوپرکارترینهنرمندانایرانزمینکهتااکنون41اثر
سینمایی،دههاتئاتروصدهانمایشنامهبهحوزهنمایشایرانهدیهکردهاست.
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نسخه چاپی خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

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

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(

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

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

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

پنج رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای ایجاد یک 
در  ماریا  توفان  قربانیان  به  کمک  برای  خیریه  بنیاد 

پورتوریکو و جزائر ویرجین با هم متحد شده اند.
کمپین آنها با عنوان »درخواست آمریکای متحد« به 
اهدا کننده ها این گزینه را می دهد که به پورتوریکو و 
یا به جزائر ویرجین کمک مالی کنند. در وبسایت این 
بنیاد همچنین امکان اهدای پول برای کمک به قربانیان 

دو توفان قبلی، یعنی هاروی و ایرما وجود دارد.
جیمی کارتر، جرج بوش پدر، جرج بوش پسر، بیل 
کلینتون و باراک اوباما نخست این سازمان خیریه را 
اما  انداختند.  راه  به  هاروی  قربانیان  به  کمک  برای 
سپس این تالشها برای کمک به دیگر مکانهایی که 
توسط توفان های بعدی آسیب دیده اند نیز گسترش 

یافت.
این در حالی است که مقامات در پورتوریکو برای 
سوی  از  جزیره  این  به  فوری  های  کمک  دریافت 

حال  در  دارند.  اصرار  سفید،  کاخ  و  آمریکا  کنگره 
حاضر میلیون ها نفر در پورتوریکو بدون برق به سر 

می برند.
شبکه  به  پورتوریکو  فرماندار  روسلو،  ریکاردو 

خبری سی ان ان گفته است »نیاز به یک الیحه داریم 
تا به نیازهای ما پاسخ فوری دهد. در غیر این صورت 
شاهد خروج عظیم مردم این جزیره و مهاجرت به 

آمریکا خواهیم بود.«

تالش مشترک پنج رییس جمهوری  پیشین آمریکا

بیانیه ای  در  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
استقالل  به  عراقی  کردهای  رای  از  را  تاسف خود 
از کشور عراق عنوان کرد ولی گفت همه پرسی در 
رابطه آمریکا با متحدانش در عراق تغییری نمی دهد.
نائورت گفت: »ایاالت متحده عمیقا متاسف  هدر 
به  عراق تصمیم  کردستان  اقلیم  که حکومت  است 
در  جمله  از  استقالل  یکجانبه  همه پرسی  اجرای 
روابط  گرفت.  عراق  کردستان  از  خارج  مناطقی 
منطقه  مردم  با  آمریکا  متحده  ایاالت  تاریخی 
کردستان عراق در سایه این رفراندوم غیر الزام آور 
تغییر نخواهد کرد، اما ما معتقدیم این گام بی ثباتی 

و سختی ها را برای منطقه کردستان و مردمش بیشتر 
خواهد کرد.«

به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا »رفراندوم 
یکجانبه رابطه دولت اقلیم کردستان با دولت عراق و 
کشورهای همسایه را به شکلی جدی پیچیده می کند. 
جنگ با داعش تمام نشده است و گروه های افراطی 
در صدد ایجاد بی ثباتی و نزاع هستند. ما معتقدیم 
آینده  بهبود  برای  سازنده  دیالوگی  در  باید  طرفین 
آمریکا  متحده  ایاالت  کنند.  شرکت  عراقی ها  تمام 
از سوی  مخالف خشونت و حرکت های یکجانبه 

هر طرفی برای تغییر مرزها است.«

جیمز النکفورد، تام تیلیس و اوری هچ، سه سناتور 
قانونی  طرح  دوشنبه  روز  جمهوری خواه  ارشد 
کنگره  به  داکا  برنامه  جایگزینی  برای  را  جدیدی 
پیشنهاد کردند، که شرایط و راه تکمیل روند دریافت 
شهروندی قانونی آمریکا را برای مهاجران غیرقانونی 

در آمریکا تعیین می کند.
راه  یک  را   Succeed Act طرح  تیلیس  سناتور 
حل منصفانه و مبتنی بر تعهد و شایستگی برای حل 
چالش ها در ارتباط با جوانانی توصیف کرد، که بدون 
هیچ گناهی به کشور آورده شده اند و اکنون با آینده ای 

مبهم روبرو هستند.
او گفت »این قانون کامال مبتنی بر شایستگی است. 
اگر شما سخت کوش باشید و از قانون پیروی کنید 
و مالیات خود را بپردازید، می توانید بطور دائم اینجا 
بمانید. این قانون عدالت را تضمین می کند و کسی 

نمی تواند از آن تخطی کند.«
سوء  عدم  و  دبیرستان  دیپلم  باید  شرایط  واجدین 
را  گذشته  سال های  مالیات   و  کنند  دریافت  پیشینه 
بپردازند و آنگاه می توانند اقامت دائم بگیرند که پس 
از 5 سال قابل تمدید است. در این مدت آنها یا باید 
شاغل یا مشغول تحصیل دانشگاهی باشند یا حداقل 

سه سال در ارتش خدمت کنند.
نمی خواهیم  ما  که  این  بیان  با  النکفورد  سناتور 
موجبات تشویق مهاجران غیرقانونی را فراهم کنیم، 
گفت: »ما نمی خواهیم به بزرگساالن بگوئیم اگر شما 
به طور غیرقانونی فرزندتان را با خود بیاورید پاداش 

می گیرید؛ اما می خواهیم در مورد چگونگی برخورد 
با این مسئله حل نشده در آمریکا صحبت کنیم. این 
گروه نزدیک به یک میلیون نفرند که هیچ جایی را 
برای اینکه وطن خود بخوانند ندارند و ایاالت متحده 
شده اند؛  بزرگ  اینجا  چون  می دانند،  خود  وطن  را 
وارد  بطورغیرقانونی  را  آنها  والدینشان  که  هرچند 

کشور کرده اند.«
شرایط  واجد  می توانند  سال   10 از  پس  افراد  این 

برای تقاضای کارت سبز شوند.
در  سریع  اقدام  خواهان  دموکرات ها  میان  این  در 
مورد این جوانان، با استفاده از یک روند غیرمعمول 
انجام  به  جمهوریخواهان  رهبران  کردن  وادار  برای 
رای گیری در مورد برنامه داکا هستند که اعتبار آن در 

مارس آینده به پایان می رسد.
استنی هویر نماینده ارشد دموکرات روز دوشنبه بر 
اهمیت اقدام سریع در این مورد تاکید کرد و گفت: 
زمان  کنیم چون  اقدام  زودتر  هرچه  می خواهیم  »ما 
در حال گذر است، همانطور که گفتم برای بر طرف 
کردن اضطراب فوق العاده و ترسی که نه تنها 800 

هزار بلکه میلیون ها نفر را در گیر کرده است.«
اکثر  و  آمریکا  جمهوری  رییس  ترامپ  دونالد 
قانونگذاران از هر دو حزب حمایت خود را از یک 
»دریمرز«  به  موسوم  جوانان  مورد  در  دائمی  قانون 
اعالم کرده اند؛ و نظرسنجی ها نیز حاکی از حمایت 
اکثریت قریب به اتفاق مردم آمریکا در این مورد بوده 

است.

رضا گوهرزاد - روزنامه نگار:
در غروب پاییزی 2۳ سپتامبر، در هتل بورلی هیلز در 
بلوار سان ست، حضور بیش از ۳00 نیکوکار جامعه 
ایرانی، در آیین گردآوری مالی »مرکز برابری پارس«، 

شبی درخشان و پرستاره بود. 
جشن مراسم را شیرین رجایی چهره تلویزیونی شبکه 
ABC در سانتاباربارا و فریبرز داویدیان کارگردان و 
بازیگر نمایش، صحنه گردانی می کردند. برنامه با سخنان 
بانوی نیکوکار بیتا دریاباری، بنیانگذار بنیاد برابری پارس 
او  شد.  آغاز  سپاسگزاری  و  خوشامدگویی  با  همراه 
سخنان خود را نخست به زبان پارسی و سپس به احترام 
شرکت کنندگان انگلیسی زبان، به زبان انگلیسی ایراد 
کرد و در آغاز اشاره کرد که نام نیکوکارانی که پشتیبانی 
خود را صمیمانه ابراز و در خدمت بنیاد قرار داده اند در 
دفترچه یادبودی که امشب در اختیار همگان است آمده 
است و همراه است با نام داوطلبان و دیگر همکاران و از 
خانواده های صابری، ساعی، نجفی و دلرحیم  که ریاست 
افتخاری برگزاری را به عهده گرفته اند، سپاسگزاری کرد.
او اشاره کرد که در برابر تالش های افتخاری داوطلبان 
خستگی ناپذیر و در پیشگاه سخاوت و بزرگی شان، 
سرتعظیم فرود می آورد. بانو بیتا دریاباری، بنیانگذار مرکز 

برابری پارس، گفت:
پرالتهاب،  »امشب شبی فرخنده است،  اما روزگاری 
 می دانید که دولت آمریکا، برخی از برنامه های کمک 
رسانی به نهادهای غیرانتفاعی چونان پارس را محدود 
کرده و چه بسا که در پس سیاست های اخیر، مهاجران 
پارس  چون  مراکزی  فعال  حضور  ضرورت  ایرانی، 
دوچندان هم خواهد شد و نیاز ما به همدلی و حمایت 

شما بیش از پیش خواهد شد.
اگر دیروز بدون کمک شما،  ادامه کار ما دشوار بود، 
امروز غیرممکن است امروز جامعه ایرانی – آمریکایی 
ما بویژه آنها که در مراحل آغاز اقامتشان در این سرزمین 
پناه آورده اند و یا آنها که به هزار و یک دلیل ناخواسته 
مرحله ای بحرانی از زندگی را تجربه می کنند، بیشتر از 

همیشه، نیازمند همدلی و حمایت ما هستند.«
بانو بیتا دریاباری در بخش دیگری از سخنان خود به 

درستی اشاره کرد: »فراموش نکنیم که ما وارث فرهنگی 
هستیم که سعدی  اش، دویست سال پیش از رنسانس و 

انسان گرایی در اروپا گفته بود
بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار 
در بنیاد پارس؛ آسوری، یهودی، بهایی و مسلمان، زن 
یا مرد، کرد و ترک و فارس و بلوچ همه از یک گوهر 

و یک پیکرند.« 
گرما و صمیمیت سخنان بیتا دریاباری، حس شگفتی به 
جشن بخشید و به گونه ای که هنگامی که شیرین رجایی 
و فریبرز داویدیان صحنه گردانی آغاز کردند و تابلوهای 
هنرمند نقاش، افشین ناقونی را به حراج گذاشتند، هر 
لحظه ای دستی باال می رفت و نیکوکاری با نشان دادن 
یک شماره، تالش می کرد تا بر نیکوکاری دیگر در خرید 

تابلوها پیشی بگیرد و ستاره اش را درخشان کند. 
یکی از ویژگی های حراج برای گردآوری مالی بیشتر،  
طبقه بندی های گوناگونی بود که در نظر گرفته شده بود، 
 اگر فردی شیفته هنر بود، به رقابت برای خرید تابلو 
می پرداخت و اگر تنها می خواست با پرداخت کمک 
نقدی، پروژه ای را در زمینه کارورزی، کمک های حقوقی 
و سامان دهی زندگی، یاری نماید، ستاره درخشان خود 

را به آن هدیه می کرد. 
ناگفته نماند که افزون بر بیتا دریاباری که در آغاز ورود 
به تاالر پذیرایی با چهره مهربان و صمیمی خود،  به 
میهمانان خوشامد می گفت و در کنار تمامی داوطلبان 
و و راهنمایان، شخصیتی چون آقای رضا ادبایی رئیس 
اجرایی مرکز پارس، فروتنانه از حضور یکایک میهمانان، 
استقبال می کرد و انسان حس می کرد که به خانه دل این 

دوستان گام گذاشته است. 
و  نیکوکار  از صاحبدالن  بسیاری  که  این جشن  در 
مدیران شرکت های بزرگ و موفق شرکت داشتند، تنها 
بیشتر برای درخشان  یک هدف وجود داشت کمک 
کردن هدف مرکز برابری پارس. شب را صدای آواز 
هنرمند گرامی اندی و همسرش شینی و رقص شماری 
از شرکت کنندگان و سخنان طنز فریبرز داویدیان و 

متانت سخنان شیرین رجایی جلوه ای ویژه بخشید.
با  پارس،  برابری  مرکز  کوشندگان  یکایک  که  باشد 
برابری  دریاباری،  بیتا  صادقانه  و  خردمندانه  رهبری 
و زندگی بهتر را به زندگی انسان های نیازمند هدیه و 

ارمغان کند.
فراموش نکنیم که در پیشگفتار اعالمیه جهانی حقوق 
بشر به کرامت انسانی همگان اشاره شده است که همگان 

از حقوق برابر برخوردار باید باشند.

موضع رسمی آمریکا در مورد رفراندوم استقالل کردستان عراق

سناتورهای جمهوریخواه به دنبال اقامت برای کودکان مهاجران

گردآوری مالی و درخشش ستاره نیکوکاری انسانی در »مرکز برابری پارس«

از راست: تورج دریایی - بیتا دریاباری - مایکل ساعی و شاهکار بینش پژوه

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42815&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39746&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&Status=2
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درکانون خبر:

برای پیدا کردن 
صاحبان مشاغل 

 و نیاز به داشتن اطالعات از
 مهمترین اتفاقات روز 

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
 با مرکز اطالعات ایرانیان تماس 

بگیرید:

818 9 08 08 08

فروشگاه های زنجیره ای Ralphs در اقدامی قابل توجه، راه خود را برای کمک به 
مبارزه با آتش سوزی گسترده ی تپه های کورونا کنیون در آناهایم پیدا کرده است.

مجموعه فروشگاهی رلف اعالم کرده است که در شعبات متعدد واقع در منطقه 
کورونا به 1500 نفر از ساکنان مستقر در آن منطقه که با مشکالت ناشی از حریق 
دست به گریبان هستند ، به طور رایگان غذا و نوشیدنی عرضه می کند. بنا بر 
خبرها ، نزدیک به هزار نفر منازل خود را در نزدیکی تپه های کورونا تخلیه کرده اند.
رلف همچنین گفته است که آتش نشانان خستگی ناپذیر جنوب کالیفرنیا هم که 

در عملیات مهار آتش هستند ، شامل این سرویس ویژه هستند.
گفتنی است آتش سوزی کورونا که همچنان ادامه دارد بیش از 2 هزار ایکیرز از 
زمین های آناهایم کنیون در ارتفاعات میان اورنج کانتی و لس آنجلس را سوزانده 

است.

تالش جمهوری خواهان برای لغو  بیمه درمانی اوباما کر برای دومین بار در 
دو ماه اخیر با بن بست مواجه شده که این خود حاکی از عدم تحقق یکی از 

اصلی ترین وعده ها و اهداف داخلی دانلد ترامپ است.
بنا بر این خبر ، سناتورهای جمهوری خواه نتوانسته اند حد نصاب آرای حمایتی 
حزب موافق را کسب کنند و به همین دلیل طرح گراهام – کاسیدی را به رای 

نخواهند گذاشت.
لیندسی گراهام در این باره توضیح داد که این پایان تالش ها برای ارائه بیمه 
همگانی نیست. به گفته گراهام پس از بررسی الیحه اصالحات مالیاتی ، جمهوری 

خواهان مجددا به ارائه یک پلتفرم درمانی جدید رجوع خواهند کرد.
میچ مک کانل رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا نیز گفته است که اعضای حزب از 
اعمال تغییرات در سیستم درمانی کشور ناامید نخواهند شد و پس از تعیین تکلیف 

کدهای مالیاتی ، برای لغو اوباماکر خواهند جنگید.
اقلیت دموکرات شکست جمهوری  این در حالی است که چاک شومر رهبر 
خواهان را ناشی از اراده مردم امریکا و مخالفت اکثریت با طرح لیندسی گراهام 

توصیف کرده است.
گفتنی است طرح درمانی جدید جمهوری خواهان بر پایه بودجه سال 2019 و 

نیازمند حداقل 50 رای نمایندگان در سال آینده میالدی خواهد بود.

سناتور باب کورکر از ایالت تنسی که از متحدان دانلد ترامپ به حساب می آید 
و ریاست کمیته قدرتمند روابط خارجی را به دست دارد، اعالم کرد مجددا در 

انتخابات آتی کنگره نامزد نخواهد شد.
این قانونگذار ۶5 ساله که اخیرا از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
تشویق شد تا برای بار سوم در انتخابات کنگره شرکت کند، این خبر شگفتی آور 
را ساعاتی پیش از برگزاری انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان برای تعیین 
نامزد این حزب در سنا از ایالت آالباما اعالم کرد؛ در آن رای گیری، نهایتا »روی 

مور« قاضی ارشد سابق دادگاه عالی آالباما پیروز شد.
سناتور باب کورکر در بیانیه ای اعالم کرد: پس از تفکر و بحث و گفت وگوهای 
خانوادگی طی سال گذشته، به همراه الیزابت، همسرم تصمیم گرفتم که زمانی که 
دوره ام در پایان 2018 به اتمام رسید دیگر در انتخابات سنای ایاالت متحده آمریکا 

شرکت نکنم.
گفتنی است انتخابات کنگره آمریکا قرار است سه شنبه ششم نوامبر 2018برگزار 
خواهند  رقابت  به  یکدیگر  با  آمریکا  ایالت های  از  نمایندگان  آن  در  که  شود 

پرداخت. در این انتخابات تمامی ۴۳5 کرسی مجلس نمایندگان و ۳۳ کرسی از 
یکصد کرسی مجلس سنا برای نامزدهای انتخاباتی به رای گذاشته خواهد شد.

رئیس جمهوری آمریکا با انتشار چندین توییت بر انتقاد خود از لیگ ملی فوتبال 
آمریکا و بی احترامی به سرود ملی آن کشور تاکید کرد.

ترامپ در این توییت ها نوشت:: 
تعداد بینندگان بازی های فوتبال )آمریکایی( بسیار کاهش یافته و مردم تلویزیون 
خود را قبل از شروع بازی روشن می کنند تا فقط ببینند که به کشورمان توهین 

می شود یا خیر.
زمانی که در بازی دیشب تیم داالس زانو زد، آنقدر بلند هو شدند که تا حاال 
نشنیده بودم. خیلی ها عصبانی بودند و همه مردم برای سرود ملی مان ایستادند. 

حسابی پیشرفت می کنیم و کشورمان را دوست داریم.
الزم به یادآوری است دانلد ترامپ روز 22 سپتامبر در ایالت ›آالباما‹ در اظهاراتی 
جنجال برانگیز از دست اندرکاران لیگ ملی فوتبال خواسته بود تا با فردی که 
به سرود ملی و پرچم آمریکا احترام نمی گذارد، برخورد کرده و وی را از زمین 

اخراج کنند.
این گفته ترامپ موجب واکنش اعتراض آمیز تعدادی از تیم ها و بازیکنان آنها 

شده و در جریان بازی های دیشب نیز تعدادی از بازیکنان هنگام پخش سرود ملی 
آمریکا روی زمین زانو زده و از ادای احترام خودداری کردند.

چاک روزنبرگ رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا به دلیل اختالف نظر با 
دانالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماه های اخیر، به کارمندان خود اعالم کرد 

که کمتر از یک هفته دیگر از سمت خود کناره گیری خواهد کرد.
روزنبرگ که از نیروهای بازمانده از دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین 
آمریکا است، از چند ماه پیش به دلیل اظهارات ترامپ در ترغیب نیروهای پلیس 

برای برخورد خشن با متهمان با وی اختالف پیدا کرد.
آقای ترامپ پیش تر در مراسمی در حضور نیروهای پلیس از آنها خواست که 
هنگام دستگیری تبهکاران با آنها ›خیلی مهربان‹ نباشند و به دنبال آن با موجی از 

انتقادها به ویژه از سوی مقام های انتظامی آمریکا روبرو شد.
روزنبرگ همان زمان در ایمیلی به نیروهای تحت امرش با رد اظهارات ترامپ، 

از آنها خواست از برخورد خشونت آمیز با متهمان پرهیز کنند..
وی پیش تر از مشاوران ارشد جیمز کومی رئیس پیشین اف بی آی بود. کومی 

اوایل سال جاری میالدی به دلیل آنچه تالش برای مداخله در انتخابات به نفع 
هیالری کلینتون عنوان شد، از سوی ترامپ برکنار شد.

گروهی از فعاالن اجتماعی هفته گذشته در اعتراض به ساخت و ساز زندان های 
جدید در لس آنجلس و با امید متوقف سازی روند گسترش ندامتگاه در مرکز شهر 

تجمع کردند.
کالیفرنیا در لس آنجلس مستقر  نزدیکی ساختمان هیئت نظارت  این گروه در 

شدند تا صدای شعارهایشان به درستی و توسط مسئوالن ذیربط شنیده شود.
فعاالن رنگین پوست نیز در این تجمع به چشم می خوردند. معترضان می گویند 
این معضلی است که می بایست فراتر از قوانین ایالتی و در سطح کشوری مورد 

توجه قرار گیرد.
یکی از این معترضان به خبرنگار ای بی سی گفته است »من فکر می کنم موضوع 
امنیت افریقایی – امریکایی ها واقعا مهم است و در کل زندانی کردن افرادی که جرم 

شان آن قدر سنگین نیست و البته به ویژه افراد سیاه پوست.
گفتنی است ساختمان زندان جدید در دست ساخت با بیش از ۳800 تختخواب، 
زندانیان مرد را میزبانی می کند و مرکز بازداشتگاه میرا لما بازسازی خواهد شد 
تا ندامتگاه زندانیان نسوان باشد. معترضین اما استدالل می کنند که هیئت ناظر 

به جای حل و فصل مسائل ضروری  در حال افزایش و گسترش زندان هاست.
سرپرست این گروه معترض و فعال در انتها تاکید کرد که مسئوالن لس آنجلس 

مصوبه 2 میلیارد دالری برای گسترش زندان را در سال 2015 را تایید کردند اما 
پیش بینی نکرده اند که چند سال بعد وقتی همین زندانیان دوران حبس را سپری 
کرده و آزاد می شوند ، تسهیالت کار و شغل مناسب نخواهند داشت. کنشگران 
مدنی نیز پیش تر نسبت به آسیب های اجتماعی و مالی زندگی جدید پس از آزادی 

برای محبوسان ابراز نگرانی کرده بودند.

حمایت یک فروشگاه زنجیره ای از آسیب دیدگان آتش سوزی آناهایم

گام تازه در راستای لغو اوباماکر

باب کروکر در دور آینده سنا حضور نخواهد داشت

دعواهای تازه توییتری رییس جمهور ترامپ

استعفا در اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا

راهپیمایی معترضان در مرکز شهر لس آنجلس

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&Status=2
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در کانون خبر:                                       

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

روز جمعه شماری از مردم در اورنج کانتی که از کمپانی کیبل COX استفاده 
می کنند در شهر لیک فارست هنگام تماشای تلویزیون روی کانال HG TV به 
جای عالمت هشدار دهنده تمرینی که همواره در مورد زلزله و یا سیل بر صفحه 
تلویزیون ها ظاهر می شود پیام تصویری را با صدای یک مرد مشاهده کردند که از 
دوران خشونت بار و نزدیک شدن روز آخر زمان سخن می گفت و هشدار می داد 
که روز خشونت باری در پیش است این تصویر بر روی گیرندگان شبکه کیبل 

Spectrum نیز به نمایش درآمده بود.
سخنگوی کمپانی کیبل COX که ارنج کانتی را پوشش می دهد گفت این یک 
اشتباه کامپیوتری بوده که راه خود را برای نمایش تصویر و صدای این هشدار در 

شبکه یافته که به سرعت متوقف شده است.

دانکن هانتر نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا از شهر اَلپاین سن دیه گو، اعالم 
کرد که برای پیشگیری از آسیب ناشی از حمله احتمالی کره شمالی به مردم آمریکا، 

بهتر است آمریکا با حمله پیشگیرانه این کشور را هدف قرار دهد.
این سخنان را دانکن هانتر در هنگام حضور در شوی تلویزیونی KUCI به زبان 
آورد. او که عضو کمیتة خدمات نظامی کنگره آمریکاست با اعالم این تقاضای 

حمله، البته اشاره نکرد که نظر او حمله اتمی است یا حمله نظامی صرف.
او این سخنان را با الهام از سخنرانی دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سازمان 
ملل که گفته است امنیت آمریکا مقدم برهم چیز است، به زبان جاری کرده است. 

آمریکا پیش از این نیز از حمله پیشگیرانه در مورد عراق  بهره گرفته است.

حوزه سندووال قاضی دادگاه عالی لس آنجلس با تقاضای اداره پلیس لس آنجلس 
نسبت به محاکمه نکردن و بستن پرونده  یکی از ماموران پلیس موافقت کرد.

این مامور پلیس که رِنِه پونس نام دارد و همراه با افسر دیگری در این پرونده 
به نام آیرین گومز، متهم بودند که در 2۶ اکتبر 201۴، هنگامی که فردی را که 
مشکوک به رانندگی در حال مستی بوده  متوقف کرده اند ، به سبب عجله داشتن 
مستی  به  مشکوک  راننده  مورد  در  نادرست  گزارش  کاری،  شیفت  پایان  برای 

نوشته اند و او را دستگیر نکرده اند.
رای ۴-8  با  ولی  بود  داده  آیرین گومز  تبرئه  به  رای  منصفه  هئیت  دادگاه  در 
نتوانسته بود تصمیمی در مورد رِنه پونس بگیرد با تقاضای اداره پلیس و موافقت 
دادستان برای پیگیری نکردن پرونده، قاضی پرونده او را بسته و این افسر پلیس 

به بخش انجام کار اداری منتقل شد.

برتر لس آنجلس را که  دبیرستان  امروز فهرست 10  اداره آموزش لس آنجلس 
دانش آموزان آن ها از 77 تا 8۶ درصد به کالج ها و دانشگاه ها راه یافته اند را اعالم 

نمود.
این فهرست بر اساس میزان پذیرفته شدگان در سال 2017 از دانش آموختگان 
سال 201۶ اعالم شده است. و دبیرستان شرمن اوکس برای آموزش عالی را با 
8۶ درصد در رتبه نخست و آکادمی آموزگاران  هاربر را با 85 درصد در رتبه دوم 

و دبیرستان مدیریت پزشکی براوو را با 8۴ درصد در رتبه سوم قرار داده است.
دبیرستان آکادمی نورت ریج با 77 درصد در رتبه دهم قرار گرفته  است دبیرستان 
غیرانتفاعی تفت که بسیار مشهور برای سیستم آموزشی است با 80 درصد در رتبه 

هفتم قرار گرفته است.

مراسم رونمایی از تندیس یک زن آسیایی تبار گمنام، به عنوان نماد رنج«زنان 
آرامبخش« با حضور بازماندگان آن دوران، در کالیفرنیا برگزار شد.

زنان آرامبخش، عنوانی است که به بردگان جنسی ارتش ژاپن در دوران جنگ 
جهانی دوم اطالق شده است. این زنان غالبا از سایر کشورهای آسیایی از جمله 
کره، چین و فیلیپین، به اجبار، به روسپی خانه های ژاپنی فرستاده می شدند و 

جدال قانونی بر سر این موضوع همچنان بین ژاپن و آن کشورها ادامه دارد.
جولی تانگ، رئیس کمیته برگزاری مراسم یادبود گفت: »سوء استفاده جنسی از 
زنان در دوران جنگ یک جنایت و زیر پا گذاشتن حقوق بشر است. و بخاطر 
تالش نسل مادر بزرگ های ماست که ما در حال حاضر قوانین بازدارنده ای برای 

جلوگیری از این کار غیر انسانی داریم.«

قانونگذاران کالیفرنیا قانونی را تصویب کردند که پر جمعیت ترین ایالت آمریکا 
را به مأمنی برای پناهندگان بدون اجازه اقامت تبدیل می کند.

شهر مأمن یا Sanctuary به شهرهایی تلقی می شود که در آنها پلیس حق 
ندارد از شهروندان دستگیر شده گواهی اقامت بخواهد. این قانون همچنین دامنه 

همکاری پلیس با ماموران اداره اقامت را کاهش می دهد.
با تصویب قانون کالیفرنیایی، در کل این ایالت، پلیس درباره مدارک اقامتی اجازه 

سوال نخواهد داشت.
»جری براون« فرماندار کالیفرنیا، هم اعالم کرده هرگونه قانونی که به محافظت از 

پناهندگان کمک کند، مورد حمایت اوست.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در دوران رقابت 
برای کسب این عنوان، قول داده بود فشار برای دستگیری و اخراج مهاجران بدون 

اجازه اقامت از آمریکا را افزایش خواهد داد.

در حال حاضر پلیس ICE یا اعمال مهاجرت و گمرک ایاالت متحده در خیلی 
از شهرهای آمریکا اگر با فردی فاقد مدارک اقامتی مواجه شوند، می توانند او را 

بازداشت و به کشور خود برگردانند.

همگام با آخرین حرکت های حزب جمهوری خواه در سنای آمریکا برای لغو 
بیمه اوباما و جایگزینی آن با نوع تازه ای از بیمه، دو کاندیدای فرمانداری کالیفرنیا 
برای سال 2018، گوین نیوسام معاون فرماندار کالیفرنیا و آنتونیو ویرا راگوسا 
شهردار پیشین لس آنجلس از این فرصت بهره گرفته و بار دیگر کوشش های خود 

را در مورد بیمه درمانی تک پرداختی برای کالیفرنیا مطرح نمودند.
گوین نیوسام که در دوران شهردار بودن در سانفرانسیسکو، طرح بیمه  خانواده های 
سالمت را برای بیمه رایگان کودکان و نوجوانان طراحی و به تصویب رساند 
با  اکنون  بیمه فرزندان، آسوده خیال ساخت،  و خانواده های کم درآمد را برای 
اوج گیری بحران لغو بیمه اوباما، راه حل خود را در برابر طرح سناتور لیندزی گرام 

و بیل کاسیدی مطرح نموده است.
آنتونیو ویرا راگوسا نیز در راستای مدیکر برای همه که از سوی سناتور برنی 

ساندرز مطرح شده ، نظرات موافق خود را اعالم نموده است.

هشدار آخر الزمانی روی صفحه تلویزیون های اورنج کانتی

نماینده سن دیگو در کنگره: بهتر است ما به کره شمالی حمله کنیم

توافق پلیس و دادستانی و رهایی یک مامور از محاکمه

ده دبیرستان برتر لس انجلس کدامند؟

رونمایی از تندیس یک زن آسیایی تبار گمنام در کالیفرنیا

پلیس کالیفرنیا حق سوال درباره وضعیت اقامتی افراد نخواهد داشت

بیمه درمانی تک پرداختی رویای فرماندار بعدی کالیفرنیا

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2460&Status=2
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جمعه 8 مهر/2۹ سپتامبر
1269 خورشیدی ) 1890 میالدی(

زادروز احمد کسروی، تاریخنویس، زبانشناس 
وپژوهشگر برجسته ایرانی

دانشگاه  در  حقوق  رشته  ملی گرای  استاد  وی 
تهران و وکیل دعاوی در تهران بود.

احمد کسروی در تاریخ 20 اسفند 1۳2۴ و در 
سن 57 سالگی، در اتاق بازپرسی ساختمان کاخ 
»گلوله و 27 ضربه  به ضرب  تهران  دادگستری 
چاقو« توسط گروه تروریستی اسالم گرای »فدائیان 
اسالم«، ترور شد. احمد کسروی در حوزه های 
ادبیات،  زبان شناسی،  تاریخ،  هم چون  مختلفی 
و  قضاوت  وکالت،  روزنامه نگاری،  دینی،  علوم 
جنبشی  بنیان گذار  وی  داشت.  فعالیت  سیاست 
با هدف ساختن یک »هویت  سیاسی-اجتماعی 
ایرانِی سکوالر« در جامعه ایران، موسوم به جنبش 
»پاک دینی« بود که در دوره ای از حکومت پهلوی 

شکل گرفت.
احمد کسروی خواستار مبارزه با »واپس ماندگی 
تمامی وجوه  در  روشن گری  و  علمی«  و  فکری 
زندگی،  »اوضاع  آنچه  از  وی  بود  زندگانی 
ایران  مردم  اجتماعی«  آداب  و  خرافه گرایی 

می دانست انتقاد داشت.
کتابهای شادروان کسروی منجمله شیعی گری 
از انتشارات شرکت کتاب در کتابفروشی شرکت 

کتاب موجود است
1306 خورشیدی ) 1927 میالدی(

تأسیس مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی
1310 خورشیدی ) 1931 میالدی(

تأسیس مدرسه عالی مهندسی
1380 خورشیدی ) 2001 میالدی(
درگذشت مهین دیهیم، بازیگرسینما، 
1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(

ثبت جهانی نوروز به عنوان میراث غیر ملموس 
جهانی، 

شنبه ۹ مهر/30 سپتامبر
1300 خورشیدی ) 1921 میالدی(

حزب  رهبران  از  عمواوغلی  حیدرخان  قتل 
کمونیست ایران

1313 خورشیدی ) 1934 میالدی(
مرگ مرموز عبدالحسین تیمورتاش وزیر مقتدر 

دربار پهلوی درزندان قصر
1351 خورشیدی ) 1972 میالدی(

زادروز لیال حاتمی بازیگر سینما و تلویزیون
1375 خورشیدی ) 1996 میالدی(

درگذشت دکتر محمد مقدم - مترجم، پژوهنده 
و زبانشناس

1388 خورشیدی ) 2009 میالدی(
درگذشت ربیع مشفق همدانی، نویسنده، مترجم 

و روزنامه نگار در شهر لس آنجلس امریکا.
کتابهای ترجمه وهم چنین کتاب خاطرات ایشان 

درشرکت کتاب موجودند

یکشنبه 10 مهر/1   اکتبر
1293 خورشیدی ) 1914 میالدی(

مدیریت  به  جدید«  عصر   « روزنامه  انتشار 
عبدالحمیدخان متین السلطنه درتهران 
1318 خورشیدی ) 1939 میالدی(

نمایشنامه  و  نویس  قصه  رادی،  اکبر  زادروز 
نویس

1320 خورشیدی ) 1941 میالدی(
تأسیس حزب توده  ایران

1324 خورشیدی ) 1945 میالدی(
تشکیل نخستین کنگره حزب دمکرات آذربایجان 

در تبریز
1347 خورشیدی ) 1968 میالدی(

درگذشت حسین مسرور- نویسنده و شاعر
1352 خورشیدی ) 1973 میالدی(

امنیت کشور اعالم کرد یک گروه 12  سازمان 
نفری که قصد ترور شاه و شهبانو فرح و ولیعهد 
را داشتند، دستگیر شدند. اسامی گروه: رضاعالمه 
بطحایی، خسرو  عباسعلی سماکار، طیفور  زاده، 
منوچهرمقدم  دانشیان،  کرامت اهلل  گلسرخی، 
فرهنگ  شکوه  جمشیدی،  رحمت اهلل  سلیمی، 
)میرزادگی(، ابراهیم فرهنگ رازی، مریم اتحادیه، 
مرتضی سیاهپوش و فرهاد قیصری )از این گروه، 

گلسرخی ودانشیان اعدام شدند(
دوشنبه 11 مهر/2   اکتبر

1300 خورشیدی ) 1921 میالدی(
کشته شدن کلنل محمدتقی خان پسیان، رهبر 

جنبش خراسان
1337 خورشیدی ) 1958 میالدی(

تأسیس اولین شبکه عمومی تلویزیون در ایران
1۳۶9 خورشیدی ) 1990 میالدی(

درگذشت پوران شاپوری، هنرمند آوازخوان.
آثار این هنرمند در مرکز موسیقی و فیلم ایران 

وابسته به شرکت کتاب موجود هستند
1382 خورشیدی ) 2003 میالدی(

جهانی  جایزه  ایرانی،  حقوقدان  عبادی  شیرین 
نوبل دررشته صلح را دریافت کرد.

کتا بهای ایشان به فارسی و انگلیسی در شرکت 
کتاب موجود هستند

1394 خورشیدی )21015 میالدی(
و  مالک  )تقی( جعفری،  عبدالرحیم  درگذشت 
سالگی  در سن 9۶  امیرکبیر  انتشارات  بنیانگذار 
انتشارات  تهران. وی  در  ایرانمهر  بیمارستان  در 
امیرکبیر را در سال 1۳28 در خیابان ناصرخسرو 

تهران راه انداری کرد.
سه شنبه 12 مهر/3 اکتبر

1313 خورشیدی ) 1934 میالدی(
گشایش کنگره جهانی هزاره فردوسی در تهران 
دانشمندان  از مستشرقین و  تن  با شرکت چهل 

جهان در مدرسه دارالفنون
مجموعه  که  کتاب  یک  در  کنگره  آن  یادبود 
منتشر و درشرکت  دانشمندان است  مقاالت آن 

کتاب موجود است
1352 خورشیدی ) 1973 میالدی(

نمایندگی رادیو بی.بی.سی. در ایران تعطیل شد 
و رییس و کارمندان آن اخراج شدند

1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(
نخست  به  ملی  آشتی  دولِت  علیه  ملی  جبهه 

وزیرِی شریف امامی اعالمیه داد
سازمان ملی دانشگاهیان ایران اعالم موجودیت 

کرد
1381 خورشیدی ) 2002 میالدی(

درگذشت احمد محمود، نویسنده
آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجود است

1385 خورشیدی ) 2006 میالدی(
درگذشت عمران صالحی، طنزنویس برجسته 
جوادیه،  )بچه  مستعار،  نامهای  با  که  ایرانی 

در  غیره(  و  شکرچیان  ع.  زرشک،  طیاره،  ابو 
بیمارستان طوس تهران به علت سکته قلبی، وی 

متولد سال 1۳25 در جوادیه تهران بود.
آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجود است

چهار شنبه 13 مهر/4  اکتبر
1274 خورشیدی ) 1895 میالدی(

تئوریسین شعر  نیما یوشیج - شاعر و  زادروز 
نوی فارسی

مجموعه اشعار و کتا بهای دیگر این شاعر بزرگ 
در شرکت کتاب موجودند

1344 خورشیدی ) 1965 میالدی(
بر  مبنی  شوروی  و  ایران  موافقتنامه  امضای 
تأسیس کارخانه های ذوب آهن وماشین سازی، 

وصادرات گاز به شوروی
1357 خورشیدی ) 1978 میالدی(

ورود خمینی از عراق به پاریس )نوف للوشاتو(
1380 خورشیدی ) 2001 میالدی(

نوازنده  آهنگساز،  فروغی،  فریدون  درگذشت 
)گیتار، پیانو، درام(، شاعر و خواننده ایراني )زاده 

9 بهمن 1۳29(
1390 خورشیدی ) 2011 میالدی(

استاد  و  سیاسی  فعال  مشایخی،  مهرداد 
جامعه شناسی در دانشگاه جورج تاون )واشنگتن( 

درگذشت.
مهرداد مشایخی 1۶ مرداد سال 1۳۳2 به دنیا آمد 

و کودکی را در پاریس و تهران گذراند.
آریانپور،  امیرحسین  دایی خود،  تأثیر  او تحت 
انتخاب  را  وجامعه شناسی  سیاسی  اقتصاد  رشته 
به  واشنگتن  در  آمریکن  دانشگاه  در  و  کرد 

تحصیالت خودتا دکترا ادامه داد.
 1۳57 سال  انقالب  از  پس  مشایخی  مهرداد 
به امید کار علمی و فعالیت دانشگاهی به ایران 
خاطر  به  کوتاهی،  مدت  از  پس  اما  برگشت، 

شرایط ناهموار به امریکا برگشت. 
مهرداد مشایخی پس از ماهها مبارزه با بیماری 

سرطان لوزالمعده در واشنگتن ازدنیا رفت.
1394 خورشیدی )2015 میالدی(

درگذشت فتح اهلل بی نیاز، داستان نویس و منتقد 
ادبی بر اثر ایست قلبی در ۶7 سالگی. 

 از آثار او می توان به رمان های »مکانی به وسعت 
هیچ« »حلقه نفوذ ناپذیر گرگ های خاکستری« و 

»ستیزه جویی دلتنگ« و..... اشاره کرد.
پنج شنبه 14 مهر/5   اکتبر

1285 خورشیدی ) 1906 میالدی(
ملی  شورای  مجلس  جلسه  نخستین  گشایش 

درکاخ گلستان با نطق مظفرالدین شاه
1330 خورشیدی ) 1951 میالدی(

به  هیئتی  رأس  در  مصدق  محمد  دکتر  ورود 
جلسه  در  شرکت  منظور  به  )نیویورک(  آمریکا 

شورای امنیت
1385 خورشیدی ) 2006 میالدی(

رهبران  از  کشاورز  فریدون  دکتر  درگذشت 
حزب توده در سن 99 سالگی در سوئیس. 

حزب  مرکزی  کمیته  مي کنم،  متهم  من  کتاب 
انتشارات  از  کشاورز  فریدون  قلم  به  را-  توده 

شرکت کتاب
1391 خورشیدي )2012 میالدي(

درگذشت ابوالقاسم پرتو، نویسنده و پژوهشگر 
درجنوب کالیفرنیا

آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجود است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
2۹ سپتامبر تا 5 اکتبر  )8 تا 14مهر(

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

بازار طال، جواهر و ساعت در دان تاون لس آنجلس

خرید ارزان تر- خرید مطمئن تر

خبر اول: دادستان تهران علیه مدیر تلگرام اعالم 
جرم کرد!

این هفته سر شهروند ایرانشهر خیلی شلوغ بود. بعد 
از اینکه وبسایت خبرگزاری ایرانشهر توسط بروبچ 
ارتش سایبری سپاه پاسداران یا حزب اهلل یا روسیه 
یا چین یا ماچین و یا ... هک شد و ترکید، کلی کار 
رو دست ما گذاشتن که باس انجام بشه ولی انقدر 
خبرای جور واجور اومد که مجبوریم یه سیخونکی 

بهشون بزنیم.
آقای دادستان تهران تا حاال فقط علیه عمه شهروند 
ایرانشهر اعالم جرم نکرده و اونم بخاطر این بوده که 
عمه جان بنده همانند خواجه حافظ شیرازی در قید 
حیات نیستن اما داداشمون و دوستاش بعد این که 
کلی به در و دیوار زدن تا تلگرامو تو ایران فیلتر کنن 
و نتوستن حاال تلگرامو به بچه بازی و خانوم بازی و 
داعشیسم و کلی جرم کرده و نکرده متهم کردن تا با 
یه حکم غیابی بتونن تلگرام رو تو ایران فیلتر کنن. 
خالصه اینکه بچه های قوه قضاییه همه تالششونو 
میکنن تا هر چی که باعث اطالع رسانی و آگاهی 
مردم میشه رو بزنن بترکونن ولی این جماعت مثه 
این که هنوز مردم ایران رو نشناختن که خیلی پرروتر 
از این حرفان؛ ببم جان اگه تلگرامو فیلتر کنین، مردم 

از یه اپلیکیشن دیگه استفاده میکنن، مگه فیس بوکو 
توییتر و کلی برنامه دیگه رو فیلتر نکردین، چی شد؟ 
ملت رفتن سراغ یه اپ دیگه. داداش داری وقتتو 

تلف میکنی!

خبر دوم: زنان عربستان سعودی حق رانندگی 
پیدا کردند.

کردن،  پیدا  رانندگی  حق  عربستانی  خانوم های 
مبارکه! اما واقعا تو قرن بیست و یکم و با این همه 
پیشرفت بشر باید دغدغه ما این مسایل باشه که 
جزو حقوق اولیه یک انسانه؟ ولی شهروند ایرانشهر 
هنوز با این داستان مشکل داره؛ مشکل اینه که مگه 
ملک سلمان و آقای پادشاه و خانم ملکه و ایکس 
و ایگرگ کی هستن که باید به آدمها حقوق بدن یا 
ندن؟ تو همون مملکت خودمون یه مشت الشخور 
دور هم جمع شدن و کلیه حقوق اولیه ملت رو 
گرفتن ازشون و با منت هر از چندگاهی یه کم سر 
کیسه رو شل میکنن و یه مشت ساده دل هم میگن، 
آخی اینا دارن بهتر میشن و به مردم حال میدن، دریغ 
از اینکه بفهمن بابا، واال بال این حال دادن نیست، این 
بیمه کردن آینده حکومته، حاال هر کی باشه و هر جا 
باشه. چطور تا االن مرده بودن از این حاال به ملتشون 

بدن. هر وقت خطر رو حس میکنن، یه فیگور آزادی 
به خودشون میگیرن وگرنه همون مرتجعی بودن که 

هستن!

و  بین المللی  مخالفت های  علیرغم  سوم:  خبر 
منطقه ای همه پرسی استقالل در کردستان عراق 

برگزار شد!
هر چند که این طفلکی ها هم مثه خیلی از اقوام 
شدن  مستقل  برای  سالهاست  دیگه  ملت های  و 
جون کندن اما به قول دایی جان ناپلئون، کار، کار 
انگلیساست آقاجان! این اینگلیسیای مارموز هر جا 
که به مستعمرهاشون استقالل دادن، یه جوری این 
مرزها رو تعریف کردن که تا ابدودهر اونجا مشکل 
داشته باشه و بشه هر گربه ای که دلشون خواست 
برقصونن. سمت هندوستان با کشمیر و پاکستان 
همه رو درگیر کردن و تو خاورمیانه همه با تقسیم 
کردستان بین چنتا کشور دردسر درست کردن، حاال 
بماند به استقالل اسراییل و مسئله اعراب فلسطینی 
آقاجان، کار، کار  ...؛ خالصه  لبنان و  و سوریه و 
اینگیلیساس. به قول مش قاسم، دروغ چرا؟ تا قبر 

آ، آ، آ.  

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
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خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

نقد و نظر:                              به قلم: کوروش گلنام

76 سال بعد از کناره گیری رضا شاه از قدرت - قسمت سوم  و آخر:

رضاشاه، مردی که چهره ایران را دگرگون ساخت

ادامه از شماره قبل: در بخش های پیشین این مقاله 
و چگونگی  چرایی  درباره  تفصیل  به  نویسنده  که، 
دشمنی نیروهای مذهبی، اربابان منبر و البته پیروان 
تفکرات چپ در ایران با رضا شاه بزرگ سخن گفت 
و نشان داد که چرا و چگونه این نیروها کوشیده اند 
ایران ساز  مرد  این  از  اعتبار  فاقد  و  غلط  تصویری 

جلوه کنند. 
همچنین کوشیده شد تا با مثال از آثار مسعود بهنود 

به درک چرایی دشمنی او با رضا شاه ره یافت.
در این قسمت نویسنده کوشیده است تا در همین 
راستا، پرده از چرایی و چگونگی دشمنی با نام و یاد 

رضا شاه بزرگ سخن بگوید.
***

پیش گفتارِ  آغاز  در  بهنود  مسعود  که  است  جالب 
افزوده بر چاپ پنجم کتاب »از سید ضیاء تا بختیار« 
چاپ  )ساِل  نهاده  آن  بر  را   1۳۶۴ تاریخ  خود  که 
که  می گوید  درستی  به  است(،   1۳70 کتاب  پنجِم 
تاریِخ حکومت هاِی دیکتاتور را همیشه پس از آنها 

می نویسند! نوشته او را بخوانید:
حکومت های  تمام  عام  خصوصیت  این   …«
خودکامه در جهان است که پس از پایان عمر آنها، 
اهل قلم به بیان حقایق آن دوره، مشغول می شوند.«

در رویه دیگر همین برگ، از دوران پس از انقالب 
این گونه یاد کرده است:

قلم ها  که  بود  شاهی  رژیم  سقوط  با  »…همزمان 
بدکاری ها  مفاسد و  از فجایع،  تا  باز شد  زبان ها  و 
پرده براندازد. این چهارمین تجربه آزادی در تاریخ 
معاصر ایران بود. می توان، از کل این تصویر، نتیجه 
گرفت که حکومت های خودکامه با بستن زبان ها و 
تنها خود  اندیشه ها،  و  اطالعات  ازتبادل  جلوگیری 
است،  نهفته  تاریخ  دل  در  که  عبرتی  و  پند  از  را 
محروم کرده اند. ثبت وقایع هر دوران، پس از وقوع 
آن، کمتر فایده ای که دارد اینست که مانع می شود 
بر  آنان  دلخواه  به  خودکامگان  برساخته  تاریخ  تا 
صفحه روزگار ثبت شود. اما، این روند، ایرادهایی 
هم دارد. بزرگترین ایراد »تاریخ نویسی پس از زمان 
وقوع«، در احتمال افتادِن تاریخ نویس به دام سازش 

با »افکارعمومی«، یا »حکومت جدید« است.«
او در چند جمله پس از آن خود پیش بینِی درستی 

می کند که:
»در بخش اول، نویسنده مجبور به سازش با »افکار 
بیشتر  چه  هر  شنیدِن  تشنه  که  می شود  عمومی« 
مفاسد رژیم ساقط شده است. در بخش دوم سازش 
با حکومت اتهامی  است که به نویسنده نسبت داده 

می شود.«
پیش گفتار  این  از  آن، در جایی دیگر  از  و مهم تر 

چنین آرزو می کند:
سر  از  جا  هیچ  در  که  است  امیدوار  نیز   …«
مصلحت اندیشی و نان به نرخ روز خوردن، حقیقتی 

را وارونه جلوه نداده باشد.«
و شوربختانه این همان کاری است که دقیقا انجام 
می دهد و این جمله ها تنها برای فریِب خوانندگان 

ناآگاه است.
این پیش گفتار در سال 1۳۶۴ نوشته  چنانکه آمد، 
شده. تا آن زمان هزاران تن اعدام شده و سرکوب های 
خونین کردستان و ترکمن صحرا روی داده است و 
در همان چند سال به بهانه جنگ با عراق، تسمه از 
گرده مردم کشیده اند. خود او در این کتاب نه تنها 
»حقیقت ها« را بیان نکرده بلکه همان کاری را کرده 
که آن را نادرست دانسته است. او با همه وجود به 

وارونه نمایی رویدادها دست زده است.
چنین کتاب هایی برای کسانی که نه با شیوه کار او 
آشنا هستند و نه زیاد درباره نوشته های تاریخی از 
دیگران خوانده اند، همچون سم و زهری است که 
در اندیشه و مغزشان تزریق می شود. چه خوب بود 
به همان کار روزنامه نگاری عادی خود  بهنود،  اگر 
می پرداخت و یا ُرمان  می نوشت و گردِ رویدادهای 

تاریخی خِط قرمزی می کشید.
روزشمار  می تواند  کتاب  که  این  نماند  ناگفته 
دولت های  رفتن  و  آمدن  باره  در  خوبی  تاریخی 
باشد  انقالب  زمان  تا  ساله   58 دوره    در  گوناگون 
از  پر  ولی  است  کتاب  این  مثبت  جنبه  تنها  این  و 
فرمانروایان  خوشآیند  و  روحانیان  برای  تبلیغات 
شده  نگاشته  سفره  در  نانی  داشتن  برای  و  کنونی 
باشم،  نگفته  نادرست  به  سخنی  آنکه  برای  است. 
اینجا  در  بهنود  وارونه سازی های  از  را  نمونه  چند 

می آورم:
بزودی  که  ]پادشاهی[  تازه  مقام  این  در  »رضاشاه 
انگلیس  بزرگ  قدرت های  توسط  آن  شناسایی 
شد،  واصل  جهان  کشورهای  بقیه  و  شوروی،  و 
داشت،  الزم  نیز  را  مدرس  سکوت  یا  پشتیبانی 

و  شدند  واسطه  نصرت الدوله  و  تیمورتاش  پس 
با  دادند. مدرس  ترتیب  را  آخرین دیدار دو رقیب 
قدرتمند  رقیب  از  مبارزه  این  در  عمال  که  تجربه 
به  با خونسردی  بود،  انگلستان ـ شکست خورده  ـ 
تزئینات دفتر شاه نگاه کرد و پس از شنیدن سخنان 
او، با لهجه غلیظ اصفهانی گفت »شما همه چیز را 
به دست آوردید. این یک چیز را برای ما بگذارید« 
بود…« )برگ  با دیکتاتوری  و مقصودش مخالفت 

82، پاراگراف سوم(.
که  دارد  وجود  مهم  نکته  چند  نوشته،  همین  در 
بهنود زیرکانه به کار برده است. نخست اینکه وقتی 
می گوید مدرس در برابر رقیب قدرتمند، انگلستان، 
دنبال می کند.  را  شکست خورده، هدفی چندسویه 
هم می خواهد بگوید رضاشاه را انگلیسی ها بر سر 
کار آورده اند، هم می خواهد مدرس را نخست رقیب 
اصلی انگلیسی ها نشان داده و او را بزرگ کند و هم 
در همان حال کوشش می کند مدرس را رقیب اصلی 
که  را هم  آورد. صحنه سازی  به شمار  نیز  رضاشاه 
می بینید. گویا بهنود خودش آنجا حضور داشته که 
مدرس چگونه با خونسردی به »تزئینات دفتر شاه« 
با »لهجه غلیظ اصفهانی« آن جمله را  نگاه کرده و 
گفته است! این را از کجا و چه منبعی یافته است؟! 
روشن نیست. شاید خوانندگان زیادی به  این نکته ها 

توجه نکنند.
یک نمونه دیگر از وارونه سازی ها و شایعه سازی های 
بهنود درباره قانون سربازگیری اجباری در مهر 1۳0۶ 

است، که به کوتاهی پیش از این به آن اشاره شد.
در اینجا من نکته مهمی که در کتاب »تیمورتاش«، 
نوشته دکتر باقر عاقلی )چاپ سوم، 1۳77( آمده را 
با آنچه مسعود بهنود نوشته می آورم تا بهتر متوجه 
بهنود  از  نوشته هایی  چنین  خواندن  در  چرا  شویم 

می باید با شک و تردید زیاد نگریست.
گفته شد که روحانیان در مقام اعتراض گرد آمده 
و به قم می روند. یکی از روحانیان با نفوذ حاج آقا 
نوراهلل نجفی از اصفهان بوده است که نامه مخالفِت 
نوشته  او  امضای  با  نیز  اصفهان«  علمیه  »هیئت 
می شود. پس از همه داستان ها و فراز و نشیب ها، در 
بازگشت از قم، حاج آقا نوراهلل ناگهان بیمار می شود. 
کتاب  در  این باره  در  عاقلی  دکتر  بخوانیم  نخست 

»تیمورتاش« چه نوشته است:
روز  دو  نوراهلل  حاج آقا  بازگشت  از  »…هنوز 
خورد  بهم  حالش  ناگهانی  بطور  که  بود  نگذشته 
از  ماندند.  عاجز  او  معالجه  از  اصفهان  اطباء  و 
شد  اصفهان  وارد  هواپیما  با  اعلم  امیر  دکتر  تهران 
روز  سرانجام  و  دهد  کاری صورت  نتوانست  ولی 
زیِرتیتر:   ،2۴8 )برِگ  درگذشت.«  دیماه  چهاردهم 

»مرگ ناگهانی حاج آقا نور اهلل(.
اکنون بخوانیم مسعود بهنود در کتاب »از سید ضیاء 

تا بختیار« در این باره چه نوشته است:
»…همه رفتند و حاج آقا را تنها گذاشتند. او بیمار 
نوشته   عاقلی  ]دکتر  علیم الدوله  جهت  بهمین  بود، 
است: امیر اعلم[ رئیس بهداری جنایتکار شهربانی ـ 
تزریق  با  معمول ـ  روش  به  و  رسید  معالجه  برای 
آمپول سم ـ آن پیرمرد را کشت« )انتهای برِگ 10۳(.
پزشکان  از  اعلم  امیر  امیرخان  که  بفرمایید  توجه 
و  بهداشت  بهبود وضع  راه  در  که  بوده  نیکوکاری 
پزشکی در ایران زحمت هاِی زیادی کشید و حتی 
با هزینه خود بیمارستان ساخت و به حق باید مورد 
در  اعلم«  »امیر  بیمارستان  و  باشد  فراوان  احترام 
نام گذاری  او  نیز به پاِس خدمت هاِی ارزنده  تهران 
الدوله«  »علیم  به  را  او  نام  بهنود  ولی  است  شده 
می نامدش،  شهربانی«  جنایتکار  بهداری  »رئیس  که 
دوران  آنچنانِی  شایعه های  طبق  و  کرده  دگرگون 

رضاشاه »آمپول سم« را هم به کار برده است!
چنین  مدرکی  و  سند  چه  مبنای  بر  بهنود  اینکه 
اتهامی  را می سازد و این مطلب را از کجا درآورده، 

طبق معمول نا روشن است.
آیا اگر چنین بود دکتر عاقلی که پژوهش گسترده ای 
کتاب  نیز  منصفانه  و  داده  انجام  کتابش  تهیه  برای 
وارد  رضاشاه  به  نیز  تندی  انتقادهای  و  نوشته  را 

پافشاری نمی کرد؟  بر آن  یاد نکرده و  از آن  کرده، 
وارونه سازی ها در این کتاب چنان فراوان است که 

بررسی آن خود نیاز به نوشتن یک کتاب دارد.
***

مبارز و  بهنود در کتابش،  پایه کوشش  به هر رو، 
پاک جلوه دادن روحانیان حتی از جنِس واپس گرایاِن 
پیشانِی سفیدی چون شیخ فضل اهلل نوری و آخوند 

کاشانی است.
محمد  زنده یاد  با  را  کاشانی  آخوند  می توان  آیا 
مصدق در یک کفه ترازو گذاشته و برابر دانست؟ 
و بدتر از آن  دکتر مصدق را در انجام کودتا مقصر 
اصلی نشان داد نه کاشانی که امروز اسناد سّری آن 
شده  آشکار  ریاکار  کاشانِی  رازِ  همه  و  منتشر  نیز 

است؟
را  بهنود  از  نام برده  کتاب   ۳82 برِگ  می توانید 
آشنا  بیشتر  تاریخ  با  او  شعبده بازی  به  تا  بخوانید 

شوید.
هر جا که توانسته برای راضی نگاه داشتن آخوندها 
هر گونه که توانسته به رضاشاه توهین نموده و او 
بیسوادِ سوادکوهی، رضا  را تحقیر کرده است: »آن 

میرپنج و..«.
آیا بهنود نمی داند که لقب میرپنج رضاشاه نشانی از 
دلیری و مهارت او در تیراندازی با مسلسل ماکسی 
بوده  ماکسی«  »رضا  لقبش  نخست  که  است  بوده 
است و سپس با درجه نظامی اش به »رضا میرپنج« 

بدل می شود؟
مسعود بهنود هر کاری که رضاشاه در راه پیشرفت 
سود  را  سرچشمه اش  شکلی  به  داده،  انجام  ایران 
از  است.  دانسته  او  شخصی  سود  یا  و  انگلستان 
و  شهرسازی  تا  گرفته  آهن  راه  و  راه سازی شوسه 

دگرگونی در چهره تهران که پایتخت بوده است.
در اینجا یک نمونه خنده آور می آورم و برای حسن 

ختام به آن بسنده می کنم:
تونلی  لرستان  در  اهواز  تهران ـ  راه  در  که  زمانی 
با آن وسیله ها که  ایجاد می کنند که در آن زمان و 
داشته اند شاهکاری بوده است، بخوانیم بهنود با آن 

چگونه بر خورد کرده. دقت بفرمایید:
»وقتی راه تهران ـ اهواز در لرستان تونلی پیدا کرد 
در کنار زاگروس…« )زیرنویس برِگ 11۴، همان(.

برای اینکه کارِ درخشاِن احداث تونل در دِل کوه 
را بی اهمیت جلوه دهد، می نویسد »تونلی پیدا کرد«! 
پیدا  تونل  چگونه  کوه  بین  در  کرد؟  پیدا  چگونه 

می شود؟!
به یاد داشته باشیم که کار بزرگ و تاریخی ساختن 
راه آهن سراسری ایران، نخستین پروژه ای بود که با 
تصمیم ایرانی، کارگر ایرانی و پوِل ایرانی بدون وام 
گرفتن از بیگانگان که در دوره قاجار روال همیشگی 
بود، انجام گرفت و روند شرم آور وام گرفتن پی در 
پِی دوره قاجار از بیگانگان، در ازای امتیاز دادن به 

آنان را در هم شکست و از بین برد.
در این راه آهن سراسری 2۴5 تونل در دل کوه ها 
پُل کوچک تر  پُل بزرگ و ۴000  ساخته شد، 251 

احداث شد.
کار 27 مرداد  پایان  کار 2۳ مهرماه 1۳0۶ و  آغازِ 
1۳17 بود. این یکی از ماندگارترین و درخشان ترین 
پولی  که  زمانی  در  هم  آن  است  رضاشاه  خدمات 
تاریخ  در  دلیل  همین  به  و  نبود  موجود  خزانه  در 
9 خرداد 1۳0۴ قانون انحصار دولتی قند و شکر و 
چای به اجرا گذاشته شد که قابل انتقال به هیچ فرد، 
شرکت و یا دولت بیگانه نبود. با درآمد حاصل از 
بر قند و شکر و چای بود که هزینه  ایجاد  مالیات 
و  کارها  بر  رضاشاه شخصا  و  شد  فراهم  آهن  راه 

پیشرفت آن نظارت داشت.
با  سوادکوهی«  »بیسواد  بهنود،  گفته  به  بنا  این، 
با  و  زمان  اندک  در  میهن پرستی  و  دلیری  درایت، 
دستی خالی، ایران را به دورانی تازه از پیشرفت های 

زیربنایی رهنمود شد.
و  سواد  ادعای  که  او  امثال  و  بهنود  مسعود  اما 
چه  خود  میهن  برای  دارند  و  داشته  روشنفکری 

کرده اند؟!

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=706&Status=2
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شما  هم می توانید 
رویدادهای محلی خود 

را با هموطنانتان درمیان 
بگذارید

نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

 اوستا علیرضایی- روزنامه نگار - از تهران:

امید حنیف- روزنامه نگار - از تهران:

قصه گو  باشیم

روز نوشت های فیسبوکی من

جمهوری خواهان یا دموکرات ها ،کدام دوست ایرانند؟

بود:  گفته  واالمقامی  ادیب 
و  تقال  میان  در  را  هرکس  جان  داستان،  و  »ادبیات 
است.«  داده  نجات  یک بار  دست کم  زدن،  دست وپا 
صدبار...هزاربار... »یک بار؟  گفتم:  خودم  با  زیرلب 

هزاران بار...«
را  باز روی سگ اش  زندگی  نبود،  روزگار خوشی 
باز  رفتم  می داد.  زهرمار  مزه   انگار  و  بود  داده  نشان 
سرم  در  اولش  گرفتم،  دستم  کتابی  خزیدم،  کنجی 
هیاهو بود، بعد صداها دور شد، یا من دیگر نمی شنیدم. 
زیرلب با خودم گفته بودم: »یک بار؟ صدبار...هزاربار...

هزاران بار...«
***

دیترویت، از آن شهرهایی است که تنش نژادی در آن 
غوغا می کند. از آن شهرهایی که انگار نه انگار جنبش  
حقوق شهروندی دهه  ۶0 به نتیجه رسید، انگار ورق 

برنگشت... 
پیش کاری کرد که  دیترویت، همین هفته   شهردار 
پیش از این سابقه نداشت. یک سمت شغلی تازه تعیین 
کرد و یک نویسنده  سیاه پوست و محلی دیترویت را 
در شهرداری استخدام کرد تا اولین کارمند این منصب 

باشد: »قصه گوی شهر«...
گله ها،  روایت ها،  پای  است  قرار  جوان  نویسنده 
شهروندان  دل شکستگی های  و  خاطرات  داستان ها، 
و  جمهوری خواه  سفید،  و  سیاه  بنشیند،  دیترویت 
دموکرات، فقیر و غنی... قرار است قصه ها را سر وسامان 
دهد، از روایت آدم ها شال ببافد و دور تن رنجور شهر 
بپیچد، دور از هیاهوی سیاست و تیترهای ژورنالیستی، 
از هم شهری ها بخواهد بیایید یک دقیقه آرام با فنجانی 
بگوییم و قصه  را  بنشینیم و قصه مان  قهوه،  چای و 
دیگری را بشنویم... از دل قصه ها، به درک و همدلی 
بیشتر و بهتری برسیم، دست از اهریمن سازی برداریم، 

مرهمی باشیم.
شهرداری دیترویت، حاال سایت رسمی »قصه گو و 
روایت های شهر« دارد و کسی که شغل اش قصه گویی 

شهر است...
***

بمباران  از  بعد  که  آدم هایی  توصیف  برای  ژاپنی ها 
واژه   یک  ماندند  زنده  ناکازاکی،  و  هیروشیما  اتمی 
به  لغت  ترجمه ی  که  »هیباکوشا«...  دارند:  مشخص 
لغت اش می شود »آدم هایی که بمب بر زندگی شان تاثیر 
گذاشت«. در ژاپن پروژه ای برقرار است که قصه گوهایی 
تربیت می کند که راوی روایت های »هیباکوشا« باشند. 
پروژه ای که می خواهد یاد قربانیان و آن هایی را که زنده 
ماندند و همه  زندگی شان برای همیشه زیر و رو شد، 
زنده نگاه دارد و به نسل های جوان یادآوری کند که 
از قصه های هیباکوشا، مسئولیت  این حجم  برابر  در 

اخالقی و شهروندی دارند.
صحبت های  پای  ساعت ها  هیباکوشا،  قصه گوهای 
آن ها که از فاجعه جان به دربردند می نشینند، قصه ها 
و سرگذشت آن ها را در آرشیوها و موزه ها زیر و رو 
می کنند و با آموزش نویسندگان حرفه ای، یاد می گیرند 
که چطور روایت تلخ دیگری را به  شیوه ای انسانی، 
شخصی، محترمانه و اصولی برای آدم هایی که آن زهر 
را نزیستند، باز تعریف کنی. نگذارند خاطر ه ی ۶ اوت 
19۴5، دود شود و دور و پنهان در گور... می دانند تنها 

قصه  آدم ها است که می ماند...
***

از هر ۴ کودک در کشورهای  »یونیسف« می گوید 
والدین اش  زبان  از  هرگز  کودک   1 درحال توسعه، 
داستانی نمی شنود، والدین اش برای او کتاب داستان 
بازی  و  نمی زنند  آواز  زیر  او  با  نمی خوانند،  و شعر 
این  جهان،  کرکننده   هیاهوی  این  وسط  نمی کنند... 

یک خبر که گوشه ای افتاد، از همه چیز بیشتر گریبان ام 
به تلخی گرفته و غمگینم کرده است. فوج فوج  را 
کودک از قصه شنیدن و جادوی روایت، محروم اند. از 
شیرین ترین، انسانی ترین، دلپذیرترین راه و تجربه که 
درها به روی ات باز شود، دنیاها را بشناسی، تفاوت 
را بفهمی، هم دلی و مهربانی و عطوفت بیاموزی، بدی 
و نکوهیده را بشناسی، سره از ناسره جدا کنی، صیقل 

بخوری...
و  کوچک  بچه های  همه   برای  می خواست  دلم 
محروم از قصه، داستان گویی کنم، ساعت ها کنارشان 
کنیم  بخوانم، خیال بافی  کتاب قصه  برایشان  بنشینم، 
در  کودکانه...  آوازهای  زیر  بزنیم  و  داستان سرایی  و 
گوش شان بگویم که جادوی داستان، ریسمانی است 
که بارها و بارها نجات شان خواهد داد، ضماد است 

بر زخم های دلمه بسته زندگی و دنیا و قیل  و قالش...
قلبم مچاله است که هرگز داستانی نمی شنوند، کتاب 
داستان و شعر ورق نمی زنند... بی رحمی هزار شکل 

دارد انگار...
ما که  برایشان قصه خودمان را بخوانم،  می خواهم 
که همین  منحوس ایم، جنگی  آن سیاهی  بازماندگان  
چند روز پیش ۳7 سال از آغازش گذشت؛ چه نامی 
می توان روی ما گذاشت؟ ما که سربازانمان قرار بود 
پیش از زرد شدن برگ ها پیروزمندانه به خانه بازگردند، 

اما هرگز بازنگشتند.
گویی  قصه  و  داستان  معجزه  از  را  امروز  کودکان 
محروم نکنیم؛ حتی بدین قیمت که با سوز دل برایشان 

بگوییم.
ما هر یک، خود قصر شیرین ایم، اروند و خرمشهریم، 
درست همانقدر ویران و خاکستر که پس از گذر این 

سالها کسی به یاد آبادانی ما نیست.
***

اکبر گنجی و دیگر تحلیل گران مسائل ایران و آمریکا 
که مدام در اطراف جمهوری اسالمی طواف می کنند، 
هیچ وقت نمی گویند که بیشترین تحریم های اقتصادی 
و سیاسی زمانی تصویب و اجرایی شده که دموکرات ها 

قدرت را در دست داشته اند.
سیاستمداران  لحن  هرچند  گذشته،  دهه  چند  در 
جمهوری خواه تند و صریح بوده، ولی در مقام اجرای 
سیاست های تحریمی و تحدیدی، این دموکرات های 
خوش لبخند و اتو کشیده و تربانتین زده بوده اند، که 
بیشترین آسیب ها را به ساختار و ساختمان صنعت و 

تجارت و اقتصاد و مدیریت ایران وارد کرده اند.
دیالکتیسین های طرفدار جمهوری اسالمی، با ادبیاتی 
جمهوری خواه  اردوگاه  در  سیاست  اهالی  توده گیر، 
آمریکا را افرادی تندرو و تهی مغز توصیف می کنند. 
روزهای  نخستین  همان  از  که  است  درحالی  این 
برخالف  جمهوری خواه  چهره های  اسالمی،  انقالب 
چندچهرگی و شامورتی بازی سناتورهای دموکرات، رو 
بازی کرده اند. آنها با صریح ترین لحن به نفع دموکراسی 
و حقوق بشر و برون رفت از وضعیت ارتجاع و استبداد 

دینی صحبت کرده اند.
جمهوری خواهان آمریکا که پیش از انقالب روابط 
حسنه ای با ایرانیان و آخرین پادشاه آنها داشتند، سال ها 
بعد نیز برای ایرانیان مفید واقع شدند و حکومت طالبان 
و صدام حسین تکریتی، دشمن خونین مردم ایران را با 
خفت و خواری سرنگون کردند. آنها مرزهای ایران 
را امن کردند، و با همکاری اطالعاتی نیروهای مسّلح 
جمهوری اسالمی، دو دشمن عقیدتی و تاریخی خاک 

و خانه ایران را حذف کردند.

حزب  مقایسه،  مقام  در  و  تاریخی  بافتی  در 
جمهوری خواه آمریکا سعی کرده بیشترین فشارها را 
بر بدنه نظامی و امنیتی و حاکمیتی جمهوری اسالمی 
آمار،  و  کارنامه  به  دقیق تر  نگاهی  در  کند.  متمرکز 
نهادهای  بر  جمهوری خواهان  هوشمند  هدف گیری 
قدرت و انتزاع، نهادهایی که باعث استمرار و گسترش 
فاشیسم مذهبی و فشردن گلوی آزادی و عدالت شده، 

به نفع مردم ایران عمل کرده است.
هرچند تناقض و دوگانگی رفتار در خصوص مسائل 
حقوق بشری در ذات و ماهیت سیاسیون آمریکایی بوده، 
و چشم بستن آنها بر چیزی که در کشورهای متحد آنها 

در خاورمیانه می رود، سخت آزاردهنده است.
اصالح طلب  رسانه های  حامی  دموکرات های  ولی 
و  بوده اند  عمل  مرد  واشنگتن،  و  تهران  لندن،  در 
ماندگارترین اثرات منفی را بر کوچکی سفره و معیشت 

مردم ایران گذاشته اند.

جلوگیری  و  دارویی،  تحریم های  اعمال  و  وضع 
و  هوایی  صنعت  در  حساس  قطعات  فروش  از 
به  دموکرات ها  قدرت گرفتن  دوران  در  پاالیشگاهی، 

مرحله اجرا درآمد. نمونه ها فراوان اند.
به طور یقین، هر دو اردوگاه سیاسی در آمریکا، به 
دلیل روابط پر تنش با جمهوری اسالمی طوری عمل 
نکرده اند که مردم ایران از خار و خرما و خارخسک 
انجیر بچینند. ولی وحشت و حیرت از چیزی است 
در  می کنند  سعی  تئاتری  گونه ای  به  تحلیل گران  که 
روان جمعی جامعه تیترخوان ایران جا بیندازند. این 
فکر پُرقّوت در ذهن تحلیل گران نزدیک به جمهوری 
اسالمی پا سفت کرده که جمهوری خواهان آمریکا برای 
راه رسیدن به دموکراسی و آزادی اندیشه و عمل در 
ایران خطرناک هستند. آیا کارنامه رفتاری و کدهای 
رفتاری اردوگاه های سیاسی در آمریکا چنین ادعایی 

را تأیید می کند؟

1/ سوای اینکه فست فود چیز مزخرفی است، مساله 
اینجاست که دیگه فست هم نیست. یک همبرگر نیم 
ساعت کشید حاضر بشه. بهش میگم خوبه مرصع پلو 

سفارش ندادیم!
یعنی طرف در اجرای اصول اولیه کارش هم لنگ 
میزنه و بهش آگاهی نداره مثل اینکه با سر و گردن 
شکسته و تصادفی بری اورژانس، متصدی اورژانس 
این  بشه!  نوبتت  بشینی  و  بگیری  نوبت  باید  بگه 
که  پدیده ها  خیلی  به  داد  تعمیم  میشه  رو  گرفتاری 
اصال  یا  نگرفتیم  رو  رسمش  و  گرفتیم  رو  اسمش 

نمی دونیم!
***

اجتماعی  رفاه  و  کار  فرهنگی وزارت  مدیرکل   /2
فرمودن که اینستاگرامی های پرفالوور »سفیر فرهنگی« 

می شوند!
در ضد کارگری ترین دولت دنیا، اصال دور از انتظار 
اینستاگرام، ساخته شدن  کاغذی  نبود! سلبریتی های 
برای همین کارها! همین روزها! برای سفیر شدن و 
ماله کشی در فرهنگی که رئیس سندیکای کارگرانش 
کارگران حقوق  از  و  غذاست  اعتصاب  روزه  چهل 
نگرفته با باتوم و شوکر پذیرایی میشه. آمار بیکاران 
نجومی، صندوق های بازنشستگی ورشکسته و حقوق 

انسانی کارگران در حد بردگی!
***

خانم!  فروغ  اسم  به  داشتیم  همسایه  یک  ما   /۳
این فروغ خانم متخصص خبر داشتن از مناسبت ها 
بانک  جور  یک  بود.  رایگان  و  مفتی  ایونت های  و 
اطالعاتی اینجور چیزها بود. مثال میومد در خونه که 
فاطی خانوم بجنب مثال فروشگاه قند و شکر کوپنی 
میده شماره فالن. یا دفترچه بسیج بردار تعاونی شهر 
و روستا سیگار یا قواره کت شلواری میده. میرم صف 
میدن،  قیمه  نذری  پشمک،  سید  خونه  یا  نگه دارم. 
قابالمه بیار. یا اعظم سادات فردا شله زرد داره یادت 
نره! حاال به همین سیاق منم اومدم بگم به مناسبت 
روز گردشگری دیدن موزه ها و این جاهای تاریخی 

مفتی است اگه وقتشو دارید از دست ندید!

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
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روی میز تحریریه:            

دکتر مهدی آقازمانی - جامعه شناس:

مجله جدول ایرانشهر هر ماه منتشر می شود. این محصول شرکت کتاب مجموعه ای از 
جدول های  گوناگون است که برای عالقمندان به جدول و سرگرمی  مهیا و منتشر می شود.

حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- امجد - نام

2- ناپسندي - توان آخر - سهل انگاري - تنها و منفرد
3- ودیعه - آموختن

4- پلک چشم - مغز سر - عالمت بیماري
5- شیشه آزمایشگاهي - تفارق - تعمیر

6- آتش زدن چیزي - دهان دره - به جا آوردن
7- دعاي زیرلب - نت سوم - همسر شاه را گویند

8- گلخانه - شگون - بلند نظري
9- خواهش - نفي تازي - لوله گوارشي

10- خزنده گزنده - نزد ایرانیان است - مقدار خیلي کم
11- جامه خشن - چارقد - نخ تابیده

12- قلعه - تصدیق روسي - امر به نکردن
13- دامنه کوه - نترس

14- پایان نامه - گوشه گیري - آب آذري - لغزنده
15- عبادت - مخترع واکسن آبله

عمودی:
1- آزار و اذیت - فروشگاه بزرگ

2- زمین پست - الهه باروري - مایع حیات - سنگیني
3- فیلم پوران درخشنده

4- ضمیر جمع - دریاي عرب - تمیز
5- معصیت - الگو - رتبه بندي کاراته
6- عدد حمام - غیر شوخي - مقوي

7- شهر نشیني - چهره و صورت - هواکش باالي اجاق 
گاز

8- عالمت مفعولي - دوش و کتف - گله - آب بند - 
ضمیر غائب

9- خالي - حرف انتخاب - اعضاء
10- درد استخواني - اشتباه معروف - درخت تسبیح

11- آموختني لقمان - کربن خالص - نیلي
12- دشمن سخت - شهر توت - زمین ترکي

13- رئیس جمهور آمریکادر زمان جنگهاي داخلي این 
کشور که موفق به لغو قانون برده داري گردید

14- روش - باب روز - بازیچه دخترانه - مساوي عامیانه
15- سردار نامي رومي - همچنین

چرا  »امام«  بهشت را دوست ندارد؟!

من که فقط دو سالی پیش از وقوع انقالب 1979 
زیباترین  که  است  طبیعی  آمده ام،  دنیا  به  ایران  در 
سال های کودکی و نوجوانی ام را در خالل سال های 
پر آشوب و جنِگ دهه شصت خورشیدی در ایران 
انقالبی،  باشم. سال هایی که شعار های  سپری کرده 
تبلیغات جنگی و تشییع تابوت کشته شدگان جنگ 
حیاط  در  مقدس!!!(  دفاع  شهدای  عنوان  )تحت 
و  کوچه ها  که  سال هایی  داشت.  رواج  دبستان ها 
از  پس  یکی  ایران  مختلف  شهرهای  خیابان های 
دیگری اسم عوض می کرد و در هر کوچه و خیابانی 
از آن  ایران و عراق  نام جوانی که در جبهه جنگ 
آن خیابان  تابلوی  به  کوچه و خیابان کشته می شد 

تبدیل می گشت.
برای من روزهای پر شور دبستان به جای آنکه با 
شعرهایی چون »صد دانه یاقوت دسته به دسته....« 
و یا » باز باران با ترانه...« اجین باشد، با شعار هایی 
از  قدس  »راه  یا  و  پیروزی«  تا  »جنگ جنگ  چون 

کربال می گذرد« اجین شده است.
پروپاگاندای رژیم تازه به قدرت رسیده در ایران 
چنان با تصویری بهشتی از کشته شدن در جبهه ها 
که  دارم  به خاطر  را  مادرانی  که  بود  پیوند خورده 
شوند  شهید  تا  جبهه  می فرستادند  را  فرزندانشان 
یک  که  بود  دوران  همان  در  و  بروند  بهشت  به  و 
سوال مدام در ذهن کودکانه من این دیوار تبلیغاتی 
را خراش می داد و آن اینکه چرا خود »خمینی« که 
آن روزها به او می گفتند »امام!!!« به جبهه نمی رود تا 
راهی بهشت شود؟!! برای همین بود که یک روز سر 
کالس پرسیدم: »چرا امام بهشت را دوست ندارد؟« 
دبستان  دوم  سال  در  کالس  از  اخراجم  به  سوالی 

انجامید و خاطره تلخی که هنوز در ذهنم هست...
با پایان دوران جنگ، آرام آرام نیاز به آن تبلیغات 

هم مرتفع شد و در سال های جوانی تنها چیزی که 
معلوالن  با  همنشینی  در  و  باخت  رنگ  زود  خیلی 
جنگ)جانبازان( خود نمایی کرد، این بود که بهشتی 
که از آن سال ها به یادگار مانده است تن هایی علیل 

و جسم هایی مجروح و خانواده هایی داغدار است.
جنگ  سال های  از  پس  دهه  دو  تنها  و  دیگر  بار 
همواره  که  اسالمی  جمهوری  مغز شویی  دستگاه 
مشغول به کار بود، موضوعی خاص را هدف قرار 
»راه  و  پیروزی«  تا  جنگ  »جنگ،  شعارهای  داد: 
»انرژی  به  را  خود  جای  می گذرد«  کربال  از  قدس 
هسته ای حق مسلم ماست« داد و این بار راه قدس 

به جای کربال از »فوردو« و »نطنز« می گذشت.
صدام که روزگاری مظهر کفر و نفاق بود و جهاد 
به  رسیدن  به  داد  را  جایش  مسلمانی؛  هر  وظیفه 
انرژی هسته ای که مایه دفاع از وطن بود و حمله به 

اسرائیل که رژیم غاصب صهیونیستی بود!!!.
بنیادگرا  مسأله خیلی ساده است. تمامی نظام های 
کمک  با  تا  دارند  سوژه ای  به  نیاز  خود  قوام  برای 
تبلیغات و براه انداختن شور و هیجان بتوانند موجب 
از خودگذشتگی و ایثار هواداران خود به خاطر یک 
اصل اعتقادی باشد. حال این اصل اعتقادی می تواند 
و  آواره  و  کشته، زخمی  میلیون ها  که  باشد  جنگی 
به  آن  از  اما  گذارد  جا  بر  خسارت  دالر  میلیاردها 
انرژی  به  دستیابی  یا  و  شود  یاد  »رحمت«  عنوان 
هسته ای، که اصرار بیش از حد به ادامه آن تحریمی 
شدیدتر را از سوی جهانیان برای ما به همراه خواهد 

داشت.
بر  دینی  رژیم  تکیه  همیشه  مانند  نیز  بار  این 
و  تعهد  با  تنها  که  بود  الوقوعی  قریب  رستگاری 
ایثارگری قوی باید از سوی بدنه جامعه ارائه شود؛ 

نه از رأس حاکمیت.
اقتصادی  نابسامانی  تورم شدید،  یعنی  نیز  تحریم 
و هزاران دغدغه دیگر. دغدغه هایی که وقتی گلوی 
رژیم فاسد را جوری چسبید که راه تنفسش بند آمد 
بار دیگر از جعبه شعبده های مبارزاتی خود »نرمش 
قهرمانانه !!!« ای بیرون کشید که برجام ساز بود و در 
پناه آن می شد با امپریالسیم جهانی دهه 50، شیطان 
استکبار جهانی دهه 70 و 80 که  بزرگ دهه۶0 و 
هیچ وقت نمی توانست هیچ غلطی بکند، به مذاکره 
باز هیچ غلطی  این  و  بیا  به خدا  را  تر  که  نشست 

نکن!
ادامه  برای  اما همزمان ساختار پروپاگاندای رژیم 
بقای خود به دستاویزی تازه نیاز داشت. دستاویزی 

که هنوز راه قدس را این بار نه از کربال که از حلب 
پی  حرم  از  دفاع  دنبال  به  و  کند  دنبال  دمشق  و 

بی حرمت کردن خون انسان در سوریه باشد.
یعنی  بود.  جنگ  و  داعش  از  صحبت  دفعه  این 
کی  روزمره  آمد  و  رفت  میان  اینکه  از  دائم  دلهره 
را خراب  محله ای  و  کشته  را  مردمی  بمبی  کجا  و 
و  خرابی  وارث  باید  من  و  تو  باز  و  کرد  خواهد 

ویرانی های ناشی از جنگ و ترور باشیم.
مطمئنا پروژه دفاع از حرم هم مانند بحران هسته ای 
و جنگ روزی به پایان خواهد رسید، اما قیمت آن 
برای حاکمیت هیچگونه اهمیتی ندارد، همان گونه 
ارزشی  آدمیان  جان  نه  ساله،  هشت  جنگ  در  که 
پروژه  در  که  همانگونه  کشور.  منافع  نه  و  داشت 
غرور آفرین! ملی!! هسته ای، به قیمت نابودی اقتصاد 
ملی ایران، مردم صاحب دو تا راکتور شدند که قلب 

آنها با بتون پر شده است.«
است.  حکومت  ملی،  باخت  همه  این  برنده  اما 
گام  قبلی  مسیر  همان  در  هم  هنوز  که  حکومتی 
درست  روزها  این  اش  تبلیغاتی  ماشین  میدارد.  بر 
مانند ایام کودکی من، روی کودکان حساب ویژه ای 
تبلیغاتی  باز کرده است و با شدت در حال بمباران 
کودکانی است که برای ورود به جامعه کم و بیش 
تامل کنند. بیست سالی که  باید بیست سالی  هنوز 
معلوم نیست در آن چه حوادث تلخ و شیرینی در 
انتظار گربه آسیا نشسته است. کشوری که این روزها 
سخت تر از قبل با بحران دست به گریبان است و نه 
فقط در مناسبات خود با دیگر کشورها و قدرت های 
جهانی و منطقه ای بلکه در تدوین مناسبات داخلی 
و  حاکمیت  بین  رابطه  در  علی الخصوص  خود، 
در  که  ساخته ایست  خود  بحران  گرفتار  نیز  جامعه 
زندگی  اسالمی،  رهبری جمهوری  بی تدبیری  سایه 

را روز به روز برای مردم ایران سخت تر می کند.
حال آنکه بار دیگر پروژه تغییر نسل و مغزشویی 
دیگر  بار  و  است  خورده  کلید  اسالمی  جمهوری 
باید با شعر و شادی در ارتباط باشند  کودکانی که 
آنها  بی شک  می یابند.  پرورش  و سیاست  با شعار 
به  پا  در حالی  بعد  بیست سال  من  نسل  مانند  هم 
جامعه می گذارند که می بینند آنچه به زعم تبلیغات 
ارزش  عنوان  به  آنها  به  حکومتی  سیستماتیک 
جز  که  هستند  ارزش هایی  ضد  بود،  شده  فروخته 
نکبت و بدبختی برای وطن و هموطنان آنها چیزی 
به ارمغان نیاورده است. ضد ارزش هایی که بهای آن 
را امروز مردم سوریه و فردا مردم ایران خواهند داد.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42501&Status=2
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در دنیای دانش و هنر:

نمایشگاه انگلیسی و نمایش صیفی جات غول پیکر
یکصد و دومین نمایشگاه گل و گیاه شهر هروگیت 
در  هم  امسال  شد.  برگزار  گذشته  هفته  در  انگلیس 
کلم های  و  هویج  پیاز،  با  صیفی کاران  نمایشگاه،  این 

غول پیکرشان به مصاف هم رفتند.

آقای پیتر گالتزبروک با پیاز ۶ کیلو و ۶50 گرمی اش 
برای  که  می داند  او  آیا  می زند.  لبخند  فعال  پوند(   1۶(
پوست گرفتن و َرنده کردن آن چند لیتر باید اشک ریخت؟

باید  غول پیکر ترین ها  انتخاب  برای  داوران  هیئت 
دقیق  بطور  را  نمایشگاه  این  به  شده  ارائه  صیفی جات 

اندازه گیری و وزن کند.

گرچه پسوند »چه« در زبان فارسی، عالمت »تصغیر« 
است، اما در مورد این »پیازچه« کاربردی ندارد.

این چغندر غول  پیکر که بر روی دوش »جو آدرتون« 

سنگینی می کند هم برنده جایزه شده است.

»جو آدرتون« با هویج غول پیکر جایزه دیگری را هم 
برنده  تنها یک  با هم  رقابت  هویج ها  اما  آورد.  بدست 

نداشت.

حال  در  داوران  هیئت  اعضای  چند؟«  متری  »هویج 
مقایسه هویج ها برای انتخاب »بلند ترین هویج« هستند.

»کدو سبز«  می تواند تا حدود یک متر هم رشد کند. آقای 
پیتر گالتزبروک با این کدوسبز غول پیکر به وزن ۶۶ کیلو 

و 800 گرم برنده شد.

کلم غول پیکر آقای »ایان نیل« برنده بزرگترین کلم سال 
2017 در جشنواره گل و گیاه در شهر هروگیت انگلیس 

شد. وزن این کلم 25 کیلو و ۴00 گرم است.
سیب زمینی،  از  رشته  در 1۳  مجموع  در  صیفی کاران 

لوبیا  و  تا گوجه فرنگی و خیار  هویج و چغندر گرفته 
می توانند عنوان »غول پیکر« را تصاحب کنند.

گرچه رکورد بزرگترین کدوحلوایی جهان بالغ بر 800 
رقابت  در  کدو  این  با  مان  ریچادر  اما  است،  کیلوگرم 

صیفی جات غول پیکر در سال 2017 برنده شد.

این خیارها نیز برای کسب عنوان »غول پیکر« به رقابت 
پرداخته اند که در حال ارزیابی از سوی دو عضو هیئت 

داوران هستند.

اعضای هیئت داوران در حال ارزیابی طول این »تُرب« 
هستند. اقتصاد شهر هروگیت با ۳50 هزار فعال اقتصادی، 
وابسته به صنایع نمایشگاهی است و نمایشگاه این شهر 
سومین نمایشگاه بزرگ در بریتانیا است. بهره وری فعاالن 
اقتصادی این منطقه از برگزاری نمایشگاه ها سالی 150 

میلیون پوند است.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39497&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39041&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=19498&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=44983&Status=2
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

رویدادهای هفته:

 از آدینه 2۹ سپتامبر  2017
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

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

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

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

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

گوگل نوزدهمین سالگرد خود را در 27 سپتامبر 2017 جشن 
گرفت، تاریخی که  از سال 200۶ به این سو، آن را جشن گرفته 

است. اما آیا براستی گوگل متولد 27 سپتامبر است؟
دو دانشجوی ارشد دانشگاه استانفورد 19 سال پیش با وام 
کوچکی از صندوق ابداعات دانشگاه و سرمایه چند کارآفرین 
دور اندیش »گوگل« را برای جستجو در اینترنت به وجود آوردند.
گوگل در جشن تولد نوزدهمین سالگرد تولد خود، 19 »دودل« 
یا طرح جدید منتشر کرد برای سرگرم کردن کاربران. اما در این 
19 سال، چنانکه در گزارش رسانه ها می خوانیم، »لری پیج« و 
»سرگئی برین« نه تنها یک غول اقتصادی بین المللی و یکی از 
پرارزش ترین شرکت های دنیا را به وجود آوردند، بلکه مبتکر 

انقالبی بودند که دنیا را عوض کرد.
گوگل حاال دیگر بخشی از یک شرکت مادر است که نام آن 
را با اشاره به اهمیت کلیدی که در اقتصاد جهان دارد، »آلفابت« 

نهاده اند، یعنی زیربنای زبان و فرهنگ.
گوگل، از قدرتمندترین شرکت  های بین المللی است که در 
»اپل«  از  نمره  یک  فقط  دنیا،  ارزش  با  فهرست شرکت های 
Apple پائین تر قرار دارد. ارزش گوگل در بازار سهام در حال 

حاضر معادل 5۴1 میلیارد دالر است.
گوگل در سال 200۴ بخشی از سهام خود را برای اولین در 
بازار سهام عرضه کرد و معادل 1.۶7 میلیارد دالر سرمایه به 

میلیارد دالر  ارزش کل گوگل 2۳  دست آورد. در آن زمان، 
محاسبه شد. 10 سال بعد از آن تاریخ، یعنی در سال 201۴، 

ارزش سهام گوگل در بازار از مرز ۳97 میلیارد دالر گذشت.
شمار کاربران گوگل به ۴.5 میلیارد نفر رسیده است که در 1۶0 
کشور جهان پراکنده اند و به 12۳ زبان مختلف صحبت می کنند.
بنا به گزارش پایگاه اینترنتی »ریکود« گوگل 72 هزار کارمند 
دارد که بیشتر آنها در مجتمع گوگل در »ماونتین وییو« واقع در 

نزدیک »سن حوزه« کار می کنند.
منتقدان گوگل معتقدند: »گوگل با آسان کردن جستجو و در 
دسترس قراردادن آن روی میلیاردها تلفن همراه، آدمها را خنگ 

تر کردهاست.«
ذهن  به  را  اطالعات  دیگر  »مردم  دارند  باور  منتقدان  این 
نمی سپارند و روابط اجتماعی هم عوض شده چون صاحبان 
حافظه و اطالعات در جوامع از اعتبار گذشته برخوردار نیستند. 
مردم عادت کرده اند که به جای کتاب خواندن، مقاالت کوتاه 

بخوانند یا ویدیویی روی یوتیوب تماشا کنند.«
با این حال میزان اقبال گوگل تا آن اندازه باالست که امروزه 
نقریبا همه کسب و کارها برای موفقیت نیاز به معرفی خود به 
گوگل دارند تا هر جستجوگری بتواند آنها را یافته و از خدمات 
آنان بهره ببرد. با این همه گوگل اکنون بی رقیب است و این امتیاز 

بزرگ فرزند 27 سپتامبر می باشد.

google نوزده ساله شد
جشن تولد برای جام جهان نمای نسل ما
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