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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...!!!

منشه امیر رییس پیشین بخش فارسی رادیو اسرائیل و 
چهره سرشناس خبری تحلیلی رسانه های بین المللی که 
این هفته از اورشبیم وارد لس آنجلس شد، در بازدید از 
تشکیالت »مرکز فن آوری های دیجیتال شرکت کتاب« 
قصد خود از سفر اخیرش به لس آنجلس را شرکت در 
مراسم گرامی داشت حبیب القانیان اعالم کرد و افزود: »در 
15 ماه اکتبر به همت فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی 
حاج  شادروان  یادبود  برای  مهمی  مراسم  لس آنجلس، 
حبیب القانیان برپا خواهد شد که اصلی ترین دلیل سفر 
اخیرم به لس آنجلس مشارکت در این مراسم ویژه و مهم 

است.«
آقای امیر در توصیف اینکه چرا این مراسم را مهم می داند 
گفت: »چندی پیش در تهران یک ساختمان دچار حریق 
شد و متاسفانه به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی از سوی 
ریخت.  فرو  سرانجام  اخیر،  سال های  در  آن  مسئولین 

ساختمان تاریخی پالسکو.
 اما شعله های دلخراش آن آتش، بار دیگر غبارها را از 
روی یک نام پاک کرد. نام حاج حبیب القانیان. مردی 
پیشرو و کار آفرین که پدر صنایع پالستیک و پروفیل 
آلومینیوم در ایران بود و نخستین ساختمان های بلند مرتبه 

مدرن را در ایران دهه 1960 بنا نهاد.«

آقای امیر با اشاره به تبار یهودی شادروان القانیان افزود: 
»برای من افتخاری است که این مرد بزرگ و خیر، سال ها 
رهبر جامعه یهودی ایرانی بود و کوشید تا شهروندی نمونه 

و خدمتگذار باشد که هدفی جر آبادانی ایران نداشت.«
آقای امیر در ادامه با اشاره به موضوه سخنرانی خود در 
مراسم روز 15 اکتبر در فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی 
گفت: »حاج حبیب القانیان مرغی بود که هم در عزا و 

بریده شد. من در سخنرانی کوتاه  هم در عروسی سر 
خود خواهم کوشید تا دالیل پیدا و پنهان اعدام این چهره 
ماندگار را برای حضار مطرح کنم و بگویم در کنار عزای 
رژیم منحوس اسالمی، شادروان القانیان قربانی عروسی 

چه موضوعی شد.«
دائمی  محل  در   2017 کتبر   15 یکشنبه  مراسم  این 

فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی برگزار خواهد شد.

ایرانی  شطرنج باز  درخشانی،  ُدرسا 
که به دلیل حضور بدون حجاب در 
ایران  تیم  از  بین المللی  رقابت های 
را  فدراسیون خود  بود،  اخراج شده 
از ایران به آمریکا تغییر داده و رسما 
از اول اکتبر 2017 به تیم ملی شطرنج 

ایاالت متحده پیوست.
خانواده خانم درخشانی برای او و 
طریق  از  و  سال 2015  در  برادرش 
برنامه مهاجرتی استعدادهای برگزیده، 
قهرمانان ورزشی و هنرمندان، تقاضای 

گرین کارت آمریکا کرده بودند.
گذشته  سال  در  حال  این  با 
میالدی)2016( او در حالی که تنها 17 
سال داشت در چند مسابقه بین المللی 
رعایت  بدون  ایران  از  خارج  در 

ایرانی  زنان  برای  اجباری  حجاب 
شرکت جسته بود. اما حضور بدون 
حجاب وی در اوایل سال 2017 در 
مسابقات شطرنج جبل الطارق واکنش 
فدراسیون شطرنج جمهوری  رئیس 
خانم  محرومیت  بر  مبنی  اسالمی 
ملی  تیم  در  عضویت  از  درخشانی 

شطرنج ایران را در پی داشت.
درسا  بی حجاب  حضور  بر  عالوه 
برادر  الطارق،  جبل  مسابقات  در 
سن  سال   15 که  درخشانی  برنا  او 
از  هوزمان  الکساندر  مقابل  نیز  دارد 
اسرائیل بازی کرد که عبور از خطوط 
قرمز رژیم استبداد اسالمی در ایران 

محسوب می گردید.
سارا  از  پس  درخشانی،  درسا 

زن  شطرنج باز  دومین  خادم الشریعه، 
ایرانی است که عالوه بر کسب درجه 
استادبزرگ بانوان، در 1۸سالگی و در 
هشتاد و هفتمین کنگره شطرنج جهان 
دست  به  را  بین المللی  استاد  عنوان 

آورد.
این  خصوص  در  درخشانی  درسا 
با رسانه ها پرهیز  از گفتگو  موضوع 
ورزشی  کارشناسان  اما  است.  کرده 
پیوستن خانم درخشانی به تیم ملی 
محدودیت های  دلیل  به  را  آمریکا 
مضحک تحمیلی به جامعه ورزشی 
در ایران ارزیابی کرده و آن را مصداق 
بارز از بین بردن استعدادهای ملی و 
محروم کردن ایران از داشتن بهترین 

فرزندان خود قلمداد کرده اند.

منشه امیر: برای شرکت در گرامیداشت حبیب القانیان به لس آنجلس آمده ام

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

پس اخراج درسا درخشانی به دلیل عدم رعایت حجاب در ایران:

 استاد بزرگ شطرنج ایران رسما 
به تیم ملی شطرنج آمریکا پیوست
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انستیتو تکنولوژی نیوجرسی یک مدرس علوم اجتماعی 
را از کار معلق کرد. جیسون رضا جرجانی، آمریکایی 
دارای تبار ایرانی، متهم به نژادپرستی و طرفداری از هیتلر 
است. او هم با محافل نئونازی آمریکا روابط تنگاتنگی 
دارد و هم در میان فاشیست های ایرانی یک رهبر فکری 

محسوب می شود.
 rawstory نشریه  در  شده  منتشر  گزارش  به  بنا 
یک  هرمانسون،  پاریک  از  شده  منتشر  مشاهدات 
جیسون  دست  سوئدی،  آنتی −فاشیست  دانشجوی 
رضا جرجانی را رو کرده است. هرمانسون برای سر 
در آوردن از کار نئونازی ها و جریان مشهور به آلت-
رایت )Alt-Right مخفف Alternative Right به 
معنای راست آلترناتیو یا بدیل(، که مجمع راست گرایان 
افراطی آمریکاست، با روش های روزنامه نگاری تحقیقی 
به محافل آنان نفوذ کرد. او دیده ها و شنیده هایش را در 
قالب متن و ویدئو منتشر کرد. در یکی از ویدئوهای 
منتشر شده در نیویورک تایمز جیسون رضا جرجانی در 
حال ستایش از هیتلر دیده می شود. او آرمان خود را در 
این ویدئو بیان می کند: جمع کردن مهاجران مسلمان در 
اردوگاه ها به شیوه  KZ های دوران هیتلر، سلطه اندیشه 
نازی ها در جهان به طوری که به زودی بتوان در اروپا 

عکس هیتلر را روی اسکناس ها دید.
پیشتر فعالیت های جرجانی به نفع نئونازی ها از جمله 
فعالیت او در جریان آلت-رایت شناخته شده بود. اما 
انتشار گزارش نیورک تایمز باالخره انستیتو تکنولوژی 
نیوجرسی را مجبور کرد جرجانی را که کنار بگذارد. رتبه 
دانشگاهی او مدرس )lecturer( بوده است، نه استاد، 
آن گونه که طرفداران ایرانی اش از او با عنوان پروفسور 

جرجانی صحبت می کنند.

جیسون جرجانی کمی پیشتر و در یک نمایش تهوع 
آور از خود بزرگ بینی در بیانیه ای به خواستار خلع 
شاهزاده رضا پهلوی از وراثت تاج و تخت در ایران و 
واگذاری رهبری سلطنت طلبان به چهره ای تازه شد. آن 
بیانیه اگرچه از جایگزین احتمالی این متوهمین سخن به 
میان نیاورده بود اما برخی، از جیسون رضا جرجانی و یا 
امید دانا )یکی از ماموران صادراتی وزارت اطالعات( را 

به عنوان مهره های احتمالی نام برده بودند.  

پلیس  از جنجال خیابانی و مداخله  شاهدان عینی 
و  موافقان  درگیری  از  جلوگیری  در  کانادا  سوار 
رژیم  طرفداران  نمایشی  راهپیمایی  برپایی  مخالفان 
امام سوم  برای  مناسبت مراسم عزاداری  به  اسالمی 
شهر  مرکز  در  یانگ  خیابان  از  بخشی  در  شیعیان 

تورنتو خبر مي دهند.
مخالفان  و  موافقان  مواجهه  از  رسیده  ویدئو های 
برگزاری راهپیمایی نمایشی عزاداری برای امام سوم 
شیعیان در تورنتو نشانگر جنجال گسترده و تنش های 
اسالمی در  موافقان و مخالفان رژیم  بین  باال  لفظی 
محدوده میدان »مل لستمن« و مناطق اطراف آن است 
و بر اساس گفته شاهدان در تمامی طول برگزاری این 
مراسم، پلیس سواره کانادا حضور گسترده داشت. در 
این ویدئوها به وضوح می توان تعداد کثیر مخالفان 
رژیم اسالمی را دید و شعارهای »مرگ بر جمهوری 

اسالمی« آنان را شنید.
کم  دست  امروز،  تجمع  معترض  مخالفان  تعداد 
2هزار نفر و تعداد شرکت کنندگان در دسته سینه زنی 
حدود 3هزار نفر تخمین زده شده است. در حالی که 

تورنتو بیش از 100 هزار شهروند ایرانی تبار دارد.
پیشتر ائتالفی از گروه های سیاسی مخالف جمهوری 
اسالمی در کانادا در بیانیه ای از همه هوارادان آزادی 

عقیده و اندیشه، شهروندان کانادا و همه ایرانیان آزاد 
اندیش، خواسته بودند در مقابله با آنچه که آنها »هزینه 
تبلیغ  برای  ایران،  در  شده  اختالس  پول های  کرد 
کانادا«  در  ایران  اسالمی  رژیم جنایت کار جمهوری 

خوانده اند به این حرکت اعتراضی بپیوندند.
مراسم راهپیمایی نمایشی برای عزادری عاشورا در 
نام »دسته  به  ایرانی  تورنتو را یک گروه اسالمگرای 
سینه زنی  تورنتو« که از سال 2015 اعالم موجودیت 
کرده است هماهنگ و اداره می کند. این گروه مدعی 
است کلیه هزینه های الزم برای برپایی این مراسم را از 
محل کمک شهروندان مسلمان تامین می کند اما منتقدان 

آنها می گویند در پشت پرده این گروه رد پای مقامات 
امنیتی و اطالعاتی رژیم اسالمی در ایران قابل رویت 
است. ادعایی که در غیاب روابط رسمی بین دولت های 
اوتاوا و تهران می تواند نمایانگر مداخله تهران در امور 

داخلی کانادا به بهانه مسائل مذهبی باشد.
بر اساس اعالم پلیس محلی، علی  الرغم بروز تنش 
دو  اعضای هر  بازداشت  از  پلیس  متعدد،  موارد  در 
طرف خودداری کرده و تنها به چند مورد تذکر به 
پلیس  از طناب های گذاشته شده توسط  کسانی که 
برای حفظ فاصله بین دو گروه عبور می کردند بسنده 

کرده است.

اخراج مدرس ایرانی تبار به جرم فاشیست بودن از دانشگاه

عاشورا در تورنتو: جنجال خیابانی ایرانیان و مداخله پلیس  بهپاسخلقبرخیازعاشقانهترینغزلهایمعاصرفارسیوآذری:

محمدحسینبهجت)شهریار(
شاعرغزلسرایمعاصرایرانیکهزادهتبریزبودوبهزبانهایترکیآذربایجانی

وفارسیشعرسرود.
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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

نشریه فارین پالیسی با اشاره به عواقب لغو توافق 
هسته  ای از سوی ترامپ، این اقدام را موجب ایجاد 
نهادهای  و  شرکت  ها  علیه  ایران  سایبری  حمالت 

دولتی آمریکا دانسته است.
از  بازدید  جهت  متحده  ایاالت  درخواست  درپی 
مراکز هسته ای ایران که توسط مقامات ایران رد شده 
و نهایتا با تهدید آمریکا درخصوص خروج از برجام 
آدام  از  نقل  به  پالیسی  فارین  نشریه  گردید،  مواجه 
میرز معاون شرکت امنیت سایبری »کراود استرایک« 
اعالم داشت: »موضوعی که در حال حاضر من نگران 
آن هستم این است که اگر توافق هسته  ای لغو شود 
اقدامات  تهران چه  و  بود  ایران چه خواهد  واکنش 
مؤثری را در برابر اهداف غربی خود انجام خواهد 

داد«.
سایبری  امنیت  شرکت  معاون  میزان،  گزارش  به 
که  نیست  مشخص  »هنوز  افزود:  استرایک«  »کراود 

ترامپ چه مسیری را انتخاب خواهد کرد اما هرگونه 
و  نمی شود  گرفته  خأل  در  زمینه  این  در  تصمیم 
پیامدهای ناخواسته ای را به دنبال خواهد داشت؛ به 

خصوص در حوزه سایبری که شامل منافع اقتصادی 
و شرکت  های آمریکایی نیز می  شود«.

با اشاره  ادامه  این مقام شرکت کراود استرایک در 
به مواضع دولت ترامپ در قبال ایران و به خصوص 
است  منتظر  »جهان  است:  گفته  هسته  ای،  توافق 
اما  ببیند  را  راستا  این  در  ترامپ  نهایی  تصمیم  تا 
شرکت  های امنیت سایبری به دنبال نظارت بر هرگونه 
تغییر احتمالی در اقدامات ایران هستند که طی چند 
سال گذشته قابلیت های خود در زمینه حمله سایبری 

خود را تقویت کرده است«.
این گزارش در پایان تاکید داشته است که »احتماال 
ایران در پاسخ به این اقدام و نیز تحریم  های اقتصادی 
علیه این کشور، همانطور که در سال 2011 و 2012 
دست کم 46 شرکت و نهاد بزرگ مالی را هک کرد، 
و  نهادها  برعلیه  سایبری  حمالت  انجام  به  دست 

شرکت های دولتی آمریکا خواهد زد«.

احتمال حمالت سایبری ایران علیه آمریکا

آزاد در  انتخابات  برگزاری  برای  ایران  ملی  شورای 
رئیس جمهوری  ترامپ،  دونالد  به  نامه ای سرگشاده 
در  وی  گذشته  ماه  سخنرانی  از  قدردانی  با  آمریکا، 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در اشاره به برنامه 
جامع اقدام مشترک می نویسد »راه حل نه جنگ است، 

نه حفظ وضعیت موجود.«
در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری 
ایرانشهر قرار گرفت، آمده است که دوسال پیش این 
شورا از برنامه جامع اقدام مشترک حمایت کرد تا از 
خطر جنگ، و دسترسی یک رژیم خودکامه به سالح 
هسته ای پیشگیری شود. اما علیه این توهم نیز هشدار 
داد که تنها یک گفتگوی ساده نمی تواند رفتار جمهوری 
تغییر دهد، و  ایران  از  اسالمی را در داخل و خارج 
تضمین این مساله ضروریست که میلیاردها دالر آزاد 
هزینه های  تامین  صرف  تحریم ها  رفع  پی  در  شده 
سرکوب، تروریسم و جنگ های نیابتی در منطقه نشود.
در ادامه نامه، با اشاره به فعالیت های جمهوری اسالمی 
ایران در منطقه، از رئیس جمهوری آمریکا درخواست 
شده به عنوان بهترین سیاست برای بازگرداندن صلح 
و ثبات به خاور میانه، از آرمان مردم ایران برای راه 
یابی به جهان آزاد و دستیابی به ارزش های دموکراتیک 

حمایت کند.
پشتیبانی از جامعه مدنی ایران و نافرمانی های اعتراضی 
مردم، حمایت از آزادی فوری و بی قید و شرط همه 
زندانیان سیاسی و عقیدتی، حمایت از آزادی بیان و 
انتخابات  برگزاری یک  از  نیز حمایت  مطبوعات، و 
ملی  از جمله خواست های شورای  عادالنه،  و  آزاد 
ایران برای برگزاری انتخابات آزاد از رئیس جمهوری 

آمریکاست.
آزاد در  انتخابات  برگزاری  برای  ایران  ملی  شورای 
مقطع  این  در  افزاید،  می  خود  سرگشاده  نامه  پایان 
زمانی، تاریخ در انتظار تصمیم و اقدام شماست تا به 
یکی از شوم ترین و خونبارترین صفحاتش در مورد 
رنجهای مردم ایران، که همواره دست دوستی به سوی 

مردم آمریکا دراز کرده اند، پایان دهید.

»دانلد ترامپ« رییس جمهوری امریکا، یک زن ایرانی  
امریکایی را نامزد معاونت وزارت بازرگانی این کشور 

کرده است.
»ناَزک نیک اختر« که در صورت تایید مجلس سنا، 
»معاون صنعت و تحلیل و بررسی« وزارت بازرگانی 

امریکا خواهد شد، 44ساله و حقوق دان است.
او دوره  دبیرستان و لیسانس را در ایالت کالیفرنیا گذرانده 
و بعدتر، مدرک حقوق و فوق لیسانس اقتصاد خود را از 

دانشگاه سیراکیوز در نیویورک دریافت کرده است.
به عنوان متخصص حقوق  نیک اختر، سال ها  خانم 
در  حقوقی  شرکت  چند  برای  بین الملل  تجارت 
واشینگتن پایتخت امریکا کار کرده و در دور ه ای نیز 
»استادراهنما«ی دانشکده حقوق دانشگاه جورج تاون در 

همین شهر بوده است.
انگلیسی، فارسی و فرانسوی تسلط  او به سه زبان 

دارد.

کتابداری  انجمن  اندیشه  آزادی  دفتر  رسمی  وبگاه 
آمریکا به مناسبت بزرگداشت تاسیس شرکت کتاب 
توسط بیژن خلیلی و نیز تعطیلی همیشگی کتاب فروشی 
بزرگ آن در پرژن اسکوئر )بلوار وست وود(، یادداشت 
مفصلی همراه با مصاحبه ای با بیژن خلیلی منتشر کرده 
ایرانشهر  خوانندگان  تقدیم  مطلب  این  مشروح  که 

می شود:
از ایران به ترکیه تا سوییس، به ایالت کانکتیکات آمریکا 
و سرانجام لس آنجلس! این مسیری بود که بیژن خلیلی 
پیمود تا در روز عید شکرگزاری )تنکس گیوینگ( سال 
19۸0 جالی وطنش کامل شود. تا ژانویه او شرکت 
کتاب را تاسیس کرد، یک ناشر کتب فارسی و فروشگاه 
آن در محله وست وود لس آنجلس که  کتاب فروشی 
بعدها شهرتی همه گیر پیدا کرد و در ماه آگست گذشته 

برای همیشه تعطیل شد.
انقالب  اتفاقات  میان  در  ماه  شش  خلیلی  بیژن 
از کتاب هایش  بسیاری  برد.  به سر  ایران  اسالمی در 
را به همکاران و دوستان بخشید و یا توسط مقامات 
جمهوری اسالمی به یغما رفت. پس از گذشت یک 
خلیلی  آقای  فعالیت های  جدید،  رژیم  عمر  از  ماه 
متوقف شد. ایران در دوره گذار به یک حکومت دینی 
قرار گرفته بود و جمهوری اسالمی به رهبری روح اهلل 
خمینی بوجود آمد؛ رژیمی مذهبی با شبه نظامیانی که 
به شدت محافظه کار بودند و یکی از ماموریت هایشان 

سانسور کتاب بود.
درباره  تایمز  لس آنجلس  روزنامه  در  که  همانگونه 
زندگینامه بیژن خلیلی آمده، او درست چهل روز پس 
از مهاجرت به آمریکا، در ژانویه 19۸1 شرکت کتاب 
را تاسیس کرد. آقای خلیلی در مصاحبه ای که در سال 
2015 با لس آنجلس تایمز داشت، درباره بازداشت و 
زندانی شدنش در زمان انقالب اسالمی به سال 19۸0 
سخن گفت: »من یازده روز در زندان به سر بردم و 
همین زمان کافی بود تا برای ادامه زندگی ام تفکر و 
شرایط را بازبینی کنم.« و بیژن خلیلی کمتر از یکسال 
بعد به آمریکا مهاجرت کرد. او همراه خود ده کتاب 

مورد عالقه اش را برد. 
یلو پیج ایرانیان )کتاب زرد حاوی اطالعات مفید( 
نخستین کتابی بود که شرکت کتاب آقای خلیلی منتشر 
کرد و بدنبال آن کتاب »چگونه حسابداری کنیم« را 
برای ساکنین کالیفرنیا چاپ کرد. بیژن خلیلی اعتقاد 

داشت، این نوع کتاب ها برای جامعه ایرانیان مورد نیاز 
و کاربردی خواهد بود.

فارسی  زبان های  به  یلوپیجی  بتوانید  شما  »وقتی 
انتشار  توانایی  پس  کنید  منتشر  و  انگلیسی چاپ  و 
کتاب های دیگر را نیز دارید. ما همکاران و خدمه انجام 
این کار را داشتیم.« این جمالتی بود که بیژن خلیلی 
 PEN( آمریکا  قلم  مرکز  با  تلفنی  مصاحبه  یک  در 

Center USA( بیان کرد.      
از آن زمان تاکنون 36 سال می گذرد و شرکت کتاب 
حدود ششصد عنوان کتاب منتشر کرده است که تقریبا 
همه آنها با توجه به قوانین سانسور جمهوری اسالمی، 

کتب ممنوعه محسوب می شوند. 
بیژن خلیلی توصیه می کند، همگام با پیشرفت عصر 
فناوری اطالعات و دنیای دیجیتال، مراجعه به پایگاه 
اینترنتی شرکت کتاب برای دسترسی به کتب منتشر 
در  فرهنگی  همکاران  حتی  و  عالقمندان  برای  شده 

ایاالت متحده، کانادا و اروپا بسیار بهترخواهد بود.
همیشگی  تعطیلی  دالیل  درباره  خلیلی  آقای 
)بلوار  اسکوئر  پرژن  در  مشهورش  کتاب فروشی 
وست وود( می گوید: »شما روزهای طالیی کتاب فروشی 
را در دهه های ۸0 و 90 شاهد بودید اما پس از دو دهه، 
بسیاری از مشتریان و مخاطبان کتاب فروشی سنتی، دار 
فانی را وداع گفتند و فرزندان ایشان اصوال زبان فارسی 
پای والدین شان  پای در جای  نمی دانند که بخواهند 
بگذارند. فقدان خوانندگان کتاب های فارسی یکی از 
بزرگترین مشکالت کتاب فروشی های مستقل آمریکایی 

است و دلیل اصلی تعطیلی کتاب فروشی شرکت کتاب 
بود.«

بیژن خلیلی معتقد است که وضعیت سانسور کتاب در 
ایران از زمانی که او در 19۸0 به آمریکا مهاجرت کرد، 
روز به روز بدتر شده زیرا حکومت جمهوری اسالمی 
بسیار سازمان یافته تر و با قدرت بیشتر تیغ سانسور را 
بر روی فرآورده-های فرهنگی بویژه کتاب می کشد. 
شوروی  جماهیر  اتحاد  با  را  ایران  اسالمی  رژیم  او 
دوران جوزف استالین مقایسه می کند: »یک حکومت 
کار می کند تا تاریخ حزب کمونیست را تغییر دهد، از 
دستکاری تصاویر گرفته تا تغییر در متون پیش از انتشار 

کتاب ها و نشریات برای مردم.«
خلیلی  بیژن  است!«،  انسانی  حق  یک  بیان  »آزادی 
با بیان این جمله می افزاید: »من نخستین کسی بودم 
ایرانیان  که در ایاالت متحده این امکان را به جامعه 
دادم تا بتوانند وارد یک کتاب فروشی شوند و هر آنچه 
بخواهند انتخاب کنند، نه اینکه من برای آنها چیزی 

انتخاب کنم.«  
بیژن خلیلی علیرغم تعطیلی کتاب فروشی بزرگش در 
وست وود، کماکان در قالب شرکت کتاب با قدرت به 
فعالیت های فرهنگی از جمله نشر کتاب، چاپ هفته نامه 
ایرانشهر و ... ادامه می دهد و کتاب فروشی های سیار 
و کتابخانه دیجیتال شرکت کتاب را برای عالقمندان 
راه اندازی کرده است. او هم اکنون همراه با همسرش، 
سرکار خانم پیرایه خلیلی در لس آنجلس به زندگی و 

فعالیت ادامه می دهد.    

نامه سرگشاده شورای ملی ایران به پرزیدنت ترامپ: تاریخ در انتظار تصمیم شماست

یک زن ایرانی  امریکایی معاون وزارت بازرگانی امریکا می شود

سرگذشت ناشر کتاب های ممنوعه
نوشته: ناتالی گرین، مرکز قلم ایاالت متحده آمریکا

ترجه و تنظیم:  امیر رنجبر
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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

در تیراندازی مرگبار در الس وگاس که به کشته شدن 59 نفر و زخمی شدن 
دپارتمان  و شریف  پلیس  افسران  از  است، شماری  انجامیده  نفر  از 500  بیش 
 لس آنجلس، بیکرزفیلد و ارنج کانتی نیز زخمی شده اند که همراه با خانواده در 

دوران اوقات فراغت برای شرکت در کنسرت در الس وگاس بوده اند.
یکی ازافسران پلیس  لس آنجلس در شرایط مساعدی در بیمارستان است ولی 
افسر شریف دپارتمان ارنج کانتی که از ناحیه شکم چند گلوله به او اصابت کرده، 
شرایط مناسبی ندارد. همسران این افسرها نیز مجروح شده اند. دو افسر شریف 
دپارتمان کانتی  لس آنجلس نیز در میان مجروحان هستند . اریک گارستی شهردار 

 لس آنجلس بیانیه ای در مورد این فاجعه صادر و اظهار همدردی نموده است.
کامال هریس سناتور ایالت کالیفرنیا و گوین نیوسام معاون فرماندار کالیفرنیا نیز 

بار دیگر موضوع کنترل بیشتر اسلحه را به میان آوردند.
کامال هریس اعالم کرد که »این حوادث در آمریکا رخ می دهد و تکرار می شود 
و ما نمی توانیم دست به کاری نزنیم و اجازه دهیم اسلحه های مرگبار جنگی که 
برای کشتار شمار بیشتر مردم در کوتاه ترین زمان جنگ طراحی شده است در 

خانه های مردم باشد.
گوین نیوسام معاون فرماندار کالیفرنیا نیز ضمن همدردی با خانواده های قربانیان 

این فاجعه گفت: اگر رهبری جمهوری خواهان در کنگره و رئیس جمهور می خواهند 
به عقب ماندگی اخالقی و درک نادرست خود ادامه دهند، کالیفرنیا باید راه خود را در 
مسیر عقالنیت ادامه دهد،ما قلبمان از این اندوه شکسته است و از این که نمی توانیم 

یک قانون منطقی در مورد اسلحه تصویب کنیم، دل شکسته هستیم.

یکی از کارمندان اداره پلیس منهتن بیچ در کالیفرنیا در میان کشته شدگان حادثه 
تیراندازی شب گذشته در الس وگاس است. بر اساس این گزارش راشل پارکر که 
به مدت 10 سال در اداره پلیس مهتن بیچ کار می کرده است در این حادثه فاجعه 

بار کشته شده است.
این در حالی است که شماری دیگر از افسران پلیس و اداره شریف لس آنجلس، 
بیکرزفیلد، اورنج کانتی و برخی از اعضای خانواده های آنان نیز در میان مجروحان 

این حادثه هستند.
این حادثه  پلیس لس آنجلس و همسرش در  افسر  این گزارش می افزاید یک 
آسیب دیده و در بیمارستان بستری هستند که حال آنان مساعد گزارش شده است.
اما در عین حال گفته می شود حال یکی از ماموران اداره شریف  لس آنجلس که 

چندین گلوله به ناحیه شکم وی اصابت کرده در شرایط نامناسبی است.
همزمان اعالم گردید دو افسر دیگر اداره شریف نیز در میان مجروحین هستند. 
همچنین گزارش های اولیه نیز حکایت از کشته شدن یک افسر پلیس اونتاریو در 

این حادثه دارد که بعدتر اعالم شد وی زنده است اما به شدت جراحت دیده 
است.

پلیس آمریکا همچنان در پی یافتن انگیزه استفان پداک است که با شلیک به سوی 
تماشاچیان یک فستیوال موسیقی در الس وگاس دستکم 59 نفر را کشت و بیش 

از 520 نفر را زخمی کرد.
برادر عامل این کشتار، که مرگبارترین واقعه تیراندازی در تاریخ آمریکا توصیف 

شده است می گوید که اعضای خانواده اش متحیر مانده اند.
تیرانداز، یکشنبه شب نهم مهر، شیشه اتاق هتلش را شکست و بیش از دو هزار 
نفر را که در کنسرتی در فضای باز مقابل هتل شرکت کرده بودند، به رگبار بست.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در سخنانی تیراندازی یکشنبه شب را 

اقدامی کامال شرورانه توصیف کرد.
او گفت که حادثه تیراندازی در الس وگاس شوک، تاسف و غم و اندوه به همراه 
داشت. پرزیدنت ترامپ در این سخنان اعالم کرد که آمریکا در لحظات فاجعه، 
متحد و یکپارچه می شود. او با اعالم اینکه پرچم های آمریکا در پی این حادثه به 

حالت نیمه افراشته در می آید، گفت که مردم آمریکا سوگوار این حادثه هستند.
رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز چهارشنبه به الس وگاس سفر کند.

طی  دوشنبه  روز  آنها،  همسران  و  پنس  مایک  معاونش،  و  ترامپ  پرزیدنت 
مراسمی برای یادبود قربانیان یک دقیقه سکوت کردند. این مراسم با شلیک سه 

گلوله توپ آغاز شد.
رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیامی در توئیتر خود نیز، به خانواده های قربانیان 

این تیراندازی تسلیت گفته و با آنها همدردی کرده بود.
مالنیا ترامپ، بانوی اول آمریکا نیز با پیام توئیتری به این حادثه واکنش نشان داد 

و نوشت که برای قربانیان و خانواده های آنها دعا می کند.
مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز در پیامی توئیتری نوشت که او و 

همسرش برای قربانیان این حادثه مرگبار و خانواده های آنها دعا می کنند.
از سوی دیگر، در پی درخواست مقام های شهر الس وگاس برای اهدای خون، 

گروهی از مردم با اهدای خون به کمک زخمی ها شتافتند.
سارا هاکبی سندرز، سخنگوی کاخ سفید، از این اقدام مردم تقدیر کرد و گفت: 
»یاد آن هایی که در بحبوحه اقدامی تنفرآمیز و غیرقابل تصور، نهایت محبت خود 
را به نمایش گذاشتند فراموش نخواهد شد. رفتار آنها یادآور این است که روحیه 

مردم آمریکا هرگز شکسته نمی شود.«
دولت خود خوانده اسالمی، داعش، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و ادعا 
کرد که مهاجم تیرانداز به تازگی به اسالم گرویده بود، اما مقام های امنیتی ارتباطی 

بین این فرد و گروه های شبه نظامی و تروریستی نیافتند.
پلیس  بود و  تکرو  فرد  این  که  این مورد گفت  در  پلیس الس وگاس  رئیس 
نمی داند که چطور می توانست از این حادثه جلوگیری کند. ضمن اینکه او هیچ 

سابقه کیفری نداشت.
یکی از ماموران اف بی آی نیز گفت که مهاجم هیچ ارتباطی با تروریسم بین المللی 

نداشت.
خانواده تیرانداز هم او را فردی ثروتمند و قمارباز توصیف کردند.

استفان پداک، بازنشسته 64 ساله، در شهر مسکیت در نزدیکی الس وگاس زندگی 
می کرد. پلیس 20 اسلحه در خانه او پیدا کرده است.

این تیراندازی مرگبار در الس وگاس به بحثی جدید دامن زده است که نیروهای 
امنیتی چگونه می توانند از بروز چنین وقایع مرگباری جلوگیری کنند. کارشناسان 
می گویند که با بازرسی از مردم در کنسرت ها می توان مطمئن شد کسی سالح 
حمل نمی کند، اما تیراندازی در الس وگاس از طبقه سی و دوم یک هتل صورت 

گرفت.
دیوید کتس، مدیر اجرایی شرکت امنیتی گلوبال نیز گفت که هیچ راهی برای 

جلوگیری از این تیراندازی وجود نداشت.

حادثه تیراندازی در الس وگاس، بار دیگر انتقاد از آزادی حمل اسلحه و حمایت 
نیرومند ترامپ و مجتمع های صنعتی- نظامی از این آزادی ها را پر رنگ تر کرد.

اولین قانون مربوط به موضوع حمل اسلحه در کشور نزدیک به ۸ دهه پیش و 
در زمان گانگستر معروف آل کاپون، به تصویب رسید که به موجب آن، تولید 
کنندگان و فروشندگان اسلحه ملزم به پرداخت 200 دالر مالیات به خزانه دولت 
فدرال شدند و چند سال بعد از آن، یعنی در سال 193۸، دارندگان اسلحه ملزم به 

داشتن مجوز حمل شدند.
شاید بتوان گفت قانون جدی مربوط به حمل اسلحه در سال 196۸ و بعد از 
ترور جان اف کندی رییس جمهوری این کشور به تصویب رسید که طبق آن، 
فروش اسلحه به مجرمان با سابقه ممنوع شد اما کنگره مقابل فشار البی گران و 
طرفداران شرکت های غول پیکر تولید اسلحه تاب مقاومت نیاورد و در سال 19۸6 

به حمایت از دارندگان اسلحه برخاست.
در سال 1993، الیحه متمم دیگری در کنگره به تصویب رسید که تحقیقات در 
مورد سوابق متقاضیان خرید و حمل اسلحه را الزامی کرد و یک سال بعد از آن 
نیز به موجب الیحه ای، تولید برخی از سالح های شبه خودکار به مدت 10 سال 

ممنوع شد.
کنگره موجب  در  نفوذ  با  در سال 2003  آمریکایی  داران  اسلحه  ملی  انجمن 
گذراندن قانون تازه ای بنام ›ماده تیهارت‹ شدند که ماموران انتظامی این کشور 
را از انتشار و در اختیار گذاشتن هر گونه اطالعاتی در مورد محل خرید اسلحه 
توسط بزهکاران آمریکایی، منع می کرد. در 2004 نیز همین نفوذها سبب شد قانون 
جلوگیری از تولید سالح های خودکار که در سال 1994 برای مدت 10 سال به 
تصویب رسیده بود، تمدید نشود و شمار زیادی از این سالح ها همچون سالح 
خودکار معروف به ›ای آر-15‹ که در بسیاری از کشتارهای جمعی اخیر مورد 

استفاده قرار گرفته اند، به بازارهای فروش اسلحه در آمریکا سرازیر شوند.
همین نفوذ کارتل های بزرگ اسلحه سازی، باعث شد تا دیوان عالی آمریکا در 
سال 200۸ برحق حمل اسلحه از سوی آمریکایی ها طبق متمم دوم قانون اساسی 

این کشور صحه بگذارد.
اما از سال 2009 با ورود باراک اوباما به کاخ سفید، تالش زیادی برای وضع 
مقررات شدیدتری برای محدود کردن حمل اسلحه در این کشور صورت گرفت 

و تحقیق و بررسی در مورد سوابق جنایی یا پرونده سالمت روانی حمل کنندگان 
و متقاضیان حمل اسلحه الزامی شد.

اعمال  کنتیکت، وعده  ایالت  نیوتون  در  مدرسه ای  در  تیراندازی  پی  در  اوباما 
محدودیت هایی برای حمل اسلحه را داد که تالش هایش در نهایت با مقاومت 

شدید طرفداران حمل اسلحه در کنگره ایاالت متحده روبرو شد.
با وقوع حادثه الس وگاس و کشته شدن بیش از 59 نفر و زخمی شدن بیش از 
550 نفر، دانلد ترامپ در مقام یک رهبر معنوی ظاهر شد و با ابراز همدردی با 
مصدومان و بازماندگان این حادثه، برای جانباختگان هم دعا کرد. اما این اقدام، 
موجی از انتقادات را به همراه داشت و معترضان به قانون آزادی حمل اسلحه، این 

پشتیبانی ها را دلیل اصلی وقوع این گونه حوادث می دانند.
کریس مورفی سناتور دموکرات ایالت کنتیکت که یکی از معترضان نیرومند حمل 
اسلحه در آمریکا شناخته شده است، در واکنش به حادثه الس وگاس گفته است، 
دعا و تسلیت نمی تواند بر بزدلی قانونگذاران آمریکایی در برخورد با مساله حمل 
سالح سرپوش بگذارد. او قانونگذاران کنگره آمریکا را به نشان دادن شهامت و 

مقاومت در مقابل نفوذ البی گران اسلحه دعوت کرده است.
الیزابت وارن سناتور ایالت ماساچوست نیز گفته است گرچه فکر کردن به افرادی 
که جان خود را در این واقعه از دست داده اند، دل او را به درد می آورد اما تسلیت 
به تنهایی راه حل مساله خشونت و حمل آزاد سالح نیست و باید برای آن اقدامی 

جدی به عمل آورد.

پیامد ها و واکنش های به جنایت در الس وگاس

یک پلیس منهتن بیچ در میان جان باختگان حادثه وگاس

پلیس آمریکا در پی یافتن انگیزه مهاجم الس وگاس

حادثه الس وگاس و لزوم کنترل بر فروش اسلحه

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&Status=2
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منعکس و منتشر می کند

از سوی پلیس فدرال آمریکا )FBI( اقدام به گردآوری فلوت های دست سازی 
شده  است که آن ها را یک آموزگار موسیقی از لوله های PVC ساخته و در بین 
دانش آموزان دو ناحیه آموزشی در کانتی لس آنجلس و اورنج کانتی توزیع شده 

است و ممکن است سازنده، فلوت ها را با مایع اسپرم خود آلوده کرده باشد.
FBI در برگه راهنمایی که برای خانواده ها فرستاده از آن ها خواسته است برای 
تحقیق بیشتر این فلوت های دست ساز را از کودکان بگیرند و در داخل یک پاکت 
کاغذی قرار دهند و برای FBI بفرستند و تاکید کرده است از پاکت نایلونی استفاده 
نشود زیرا می تواند به شواهد موجود لطمه بزند این ناحیه آموزشی Saugus در 

سانتا کالرا ولی و دیگری در  فولرتن در اورنج کانتی است.
دادستان کل کالیفرنیا نیز در این زمینه هشدار داده و اعالم همکاری نموده است.

مقامات آتش نشانی ارونج کانتی اعالم کردند که آتش سوزی در کرونا خاموش 
شده و در این آتش سوزی 2662 اِکر از اراضی و 6 ساختمان آسیب دیده است. 
این آتش سوزی که یک هفته به طول کشیده بود از مرز بین شهرهای  آناهایم و 
کرونا در کوه های سانتا آنا آغاز شده و در فاصله زمانی کوتاه به سبب باهای باالی 
با سرعت 90 مایل در ساعت 2000 اِکِر را پیموده و در برگرفته و ساکنان خانه های 
مسکونی در جنوب Green River در نزدیکی بزرگراه 91 را ناگزیر به تخلیه 

منازل نموده بود.
از سوی دیگر اعالم شد که آتش سوزی در منطقه Rucker در پیرامون منطقه 

Lompoc خسارات جدی به زیست بوم منطقه وارد کرده است.

به دنبال گزارش مقامات دانشگاه USC در تاریخ 2 اکتبر مبنی بر وقوع تیراندازی 
در محوطه این دانشگاه مقامات پلیس اعالم کردند هیچ نشانه ای در مورد وقوع 

این حادثه پیدا نشده است.
نیمروز دوشنبه گزارش  از  دقایقی پس   USC مقامات  این گزارش  اساس  بر 
با صدور  و  است  داده  روی  دانشگاه  این  محوطه  در  تیراندازی  کردند چندین 
بیانیه ای از دانشجویان خواستند از رفتن به محوطه چایلدز وی خودداری کرده و 

در مکانی امن پناه گیرند.
گفتنی است ماموران پلیس بالفاصله در محل حاضر و تجسس خود در این 
زمینه را آغاز کردند گرچه گفته می شود هیچ گونه شواهدی مبنی بر وقوع چنین 

حادثه ای رویت نشد.
برخی گزارش ها حاکی است ادعای غلط یکی از اساتید منجر به چنین سوظنی 

شده است. اما استاد مربوطه منسوبات مطروحه را تکذیب کرده است.
در ساعات واپسین روز دوشنبه 2 اکتبر پلیس با اعالم اتمام مراحل تجسس، 

محوطه دانشگاه USC را امن و خالی از هر گونه تهدید اعالم کرد.

فعاالن اقتصادی  حزب دموکرات امریکا خواستار رسیدگی به تخلفات گسترده 
مجموعه بانکی ولس فارگو و تعیین مجازات های بیشتر برای این موسسه مالی 

شده اند.
کمیسیون اقتصادی منسوب به دفاتر مرکزی خدمات مالی در حزب دموکرات با 
صدور بیانیه ای از بانک مرکزی امریکا )فدرال رزرو( و وزارت خزانه داری این 
کشور خواسته است تا هر چه سریع تر از طریق دستگاه قضائی و مصوبات مربوط 
به گستره اختالالت مالی به رسوائی های اخیر در بانک ولس فارگو بپردازد و این 
مجموعه را مجبور به پرداخت غرامت ها و مجازات های سنگین تر از آنچه تاکنون 

متحمل شده سازند.
بنا بر این خبر ولس فارگو متهم به گشایش بیش از 3 میلیون و 500 هزار حساب 
جعلی و اعطای 570 هزار مورد وام غیر قانونی و صدها هزار تخلف جِزء و کالن 

در خصوص سپرده های صاحبان حساب است.
فعاالن دموکرات در این بیانیه از ولس فارگو با عنوان » مجرم زنجیره ای« نام برده 

اند که ساختار مالی آن از پایه غیر اصولی و نامتعارف بنا شده است.

از  گفتنی است احتمال تعطیلی دائمی ولس فارگو به دلیل شکایت های اخیر 
جمله بیانیه مطروحه بسیار کم است اما چنین اعتراضات قانونی طبعا برای حیات 

مالی و سوددهی این بانک در آینده مشکل آفرین خواهد بود.
شایان ذکر است مجموعه بانکی ولس فارگو 50 میلیون حساب و 217 هزار 

کارمند در سراسر ایاالت متحده را تحت امور خود جای داده است.

رسانه های آمریکایی این هفته از مرگ تام پتی، موسیقیدان برجسته این کشور 
خبر دادند. این موسیقیدان، خواننده و ترانه نویس همراه با باب دیلن در دهه ۸0 
میالدی گروه »ترولینگ ویلبریز« را بنیان نهاد. ابر گروهی که نمایندگان سه نسل از 
ستارگان راک بشمار می رفتند. »تام پتی اند دِ هارت بریکرز« نام گروهی است که 
این ترانه سرا در اواخر دهه 70 با رهبری آن معروف شد. در سال 2002 نام او در 

کنار دیگر ستارگان راک اند رول در سالن مشاهیر جاودانه شد.
تام پتی در زمان مرگ 66 سال داشت و طبق گزارش برخی رسانه ها ایست قلبی 
دلیل مرگ او بوده است. به گزارش خبرگزاری ای بی سی  او شامگاه یکشنبه و در 
پی ایست قلبی در منزل به بیمارستانی در جنوب کالیفرنیا منتقل می شود اما تالش 

پزشکان برای نجات جان او به نتیجه نمی رسد.

از  جلوگیری  برای  کرد  اعالم  اکتبر2017   نخست  هفته  فیس بوک  شرکت 
سوءاستفاده روس ها و دیگران از درج آگهی در این شبکه اجتماعی برای دخالت 
در انتخابات کشورهای دیگر هزار پرسنل جدید را برای بررسی آگهی ها استخدام 

می کند.
شرکت فیس بوک ماه گذشته اعالم کرد افرادی از روسیه چند ماه قبل و بعد از 
آمریکا حدود سه هزار آگهی سیاسی  انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته 

تفرقه افکنانه را در صفحات فیس بوک آمریکا خریداری کرده اند.
از زمان برمال کردن این موضوع، شرکت فیس بوک با سؤاالت زیادی مواجه شده 
و برخی پیشنهاد کرده اند که نهادهای مسئول باید بر فعالیت این شرکت و سایر 

شبکه های اجتماعی کنترل بیشتری اعمال کنند.
فیس بوک افزود که با ایجاد تغییراتی در سیاست و مقررات خود تالش خواهد 
کرد از انتشار آگهی هایی که حتی به شکلی پوشیده مضامین خشونت آمیز را ترویج 
می کنند جلوگیری کند. اما اعالم نکرد که دقیقاً چه نوع مضامینی را شامل خواهد 

شد.

عالوه بر این فیس بوک اعالم کرد که از این پس از افرادی که می خواهند در 
مورد انتخابات فدرال آمریکا آگهی سیاسی درج کنند مدارک بیشتری درخواست 
خواهد کرد و آنها موظف هستند مؤسسه و شرکت و یا فعالیت اقتصادی خود را 

مشخص کنند.

دادگاه استیناف فدرال منطقه 9، رای دادگاه  لس آنجلس در مورد یک نوجوان 
متهم به قتل به سبب تخلف از مقررات از سوی پلیس در زمینه انکار حق او برای 
داشتن وکیل مداقع را  رد کرد. دادگاه استیناف منطقه 9 اعالم کرد هنگامی که 
پلیس در سال  2005  از جسی رودریگز نوجوان 14 ساله برای دست داشتن در  
یک تیراندازی از سوی گنگ ها که منجر به مرگ شده، بازجویی می کرده است، با 
این که نوجوان بنا بر حق قانونی خود، درخواست داشتن وکیل مداقع را داشته، 
ماموران پلیس و کارآگاه ها به بازجویی ادامه داده اند و به او گفته اند که به زودی 

به عنوان قاتل محاکمه خواهد شد پس بهتر است اعتراف و همکاری کند.
براساس این دستور، دادستان می تواند پرونده را دوباره مورد بررسی قرار دهد و 
فرد را محاکمه نماید. این پرونده اکنون برای اظهار نظر و تصمیم گیری برای روند 

تازه به دفتر دادستان کل کالیفرنیا فرستاده شده  است.

FBI در پی فلوت های دست ساز آلوده

پیروزی آتش نشانان بر شعله ها در کرونا

گزارش تیراندازی در دانشگاه USC کذب اعالم شد

ولس فارگو  بانک یا مجرم زنجیره ای

ستاره پر فروغ راک ها خاموش شد

استخدام در فیسبوک برای  جنگ با اخبار جعلی   

پرونده نوجوان قاتل بار دیگر به جریان افتاد

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2460&Status=2
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جمعه 14 مهر/6 اکتبر

12۸5 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
13۸5 خورشیدی ) 2006 میالدی(

رهبران  از  کشاورز  فریدون  دکتر  درگذشت 
حزب توده در سن 99 سالگی در سوئیس. وی 
در جوانی از مبارزان برجسته جنبش جنگل در 

گیالن بود.
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

شنبه 15 مهر/7 اکتبر

12۸9 خورشیدی ) 1910 میالدی(
انتشار روزنامه »شفق« به مدیریت میرزا رضاخان  

رضازاده در تبریز
درپي لغو امتیاز روزنامه »شرق« روزنامه »برق« 

به مدیریت سیدضیا الدین منتشر شد
1307 خورشیدی ) 192۸ میالدی(

زادروز سهراب سپهری - شاعر و نقاش
در  آثارش  و  او  باره  در  و  نویسنده  این  آثار 

شرکت کتاب موجود است

1315 خورشیدی ) 1936 میالدی(
به  معترض  خواننده  فرخزاد،  فریدون  زادروز 

رژیم جمهوری اسالمی، بازیگر و شاعر
کتاب خنیاگر در خون نوشته میرزا آقاعسگری 

مانی از انتشارات شرکت کتاب
1333 خورشیدی ) 1954 میالدی(

عضویت دولت ایران در شورای امنیت سازمان 
ملل

1336 خورشیدی ) 1957 میالدی(
تأسیس سازمان دفاع غیرنظامی در وزارت کشور

1357 خورشیدی ) 197۸ میالدی(
در پی اعتصاب غذای عده ای از روحانیون در 
پاریس، تظاهراتی در صحن حضرت عبدالعظیم 
زندانیان  آزادی  و  آخوند خمینی  از  در حمایت 
سیاسی و سانسور مطبوعات صورت گرفت. پیام 
نهضت آزادی در حمایت از آخوند خمینی منتشر 

شد.
ادامه اعتصاب در کارخانه ها، بانک ها و مؤسسات 
اعالم عزای ملی به مناسبت چهلم کشته شدگان 

17 شهریور
 

یکشنبه 16 مهر/8 اکتبر

1304 خورشیدی ) 1925 میالدی(
زادروز ایرج افشار، پژوهشگر و متن شناس

کتا بهای شادروان استاد ایرج افشار در شرکت 
کتاب موجودند

1305 خورشیدی ) 1926 میالدی(
تشکیل »اتاق تجارت« به ریاست حاج حسین 

آقا مهدوي ) امین الضرب(
1370 خورشیدی ) 1991 میالدی(

اوستاشناس  دولتشاهی،  عمادالدین  درگذشت 
ُکرد، که بنا به مدارک خود اوستا، زرتشت را ُکرد 

می دانست

دوشنبه 17 مهر/9 اکتبر

1266 خورشیدی ) 1۸۸7 میالدی(
زادروز علی نقی وزیری، موسیقیدان

131۸ خورشیدی ) 1939 میالدی(
زادروز گلی ترقی، داستا ن نویس و رمان نویس

آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجود است

سه شنبه 18 مهر/10 اکتبر

1323 خورشیدی ) 1944 میالدی(
زادروز مهرانگیز کار، حقوقدان، روزنامه نگار

1356 خورشیدی ) 1977 میالدی(
ده شب   « معروف   - شعر  برگزاري شب هاي 

شعر« در باشگاه انجمن فرهنگي ایران و آلمان 
1360 خورشیدی ) 19۸1 میالدی(

تنفیذ حکم ریاست جمهوری آخوند خامنه ای از 
سوی آخوند خمینی

13۸7 خورشیدی ) 200۸ میالدی(
درگذشت اردشیر محصص، یکی از نام آوران 
اثر  بر  تجسمی،  هنرهای  و  کاریکاتور  عرصه 
بیماری درسن 70 سالگی در شهر نیویورک. وی 

متولد 1۸ شهریور 1317 در رشت بود.

چهارشنبه 19 مهر/11 اکتبر
1319 خورشیدی ) 1940 میالدی(

و  سینما  تئاتر،  بازیگر  بنایی،  پوری  زادروز 
تلویزیون

فیلمهای این هنرپیشه در مرکز موسیقی و فیلم 
ایران وابسته به شرکت کتاب موجود است

1329 خورشیدی ) 1950 میالدی(
برگزاری مراسم نامزدی محمدرضاشاه پهلوی و 

ثریا اسفندیاری درکاخ مرمر
1331 خورشیدی ) 1952 میالدی(

روزنامه  مدیر   - فاطمی  حسین  دکتر  انتخاب 
باختر امروز و نماینده مجلس - به سمت وزیر 

امور خارجه ایران
1334 خورشیدی ) 1955 میالدی(

 پیوستن ایران به پیمان »ستنو«
1363 خورشیدی ) 19۸4 میالدی(

درگذشت امیری فیروزکوهی - شاعر
1373 خورشیدی ) 1994 میالدی(

درگذشت حسن گلنراقی، خواننده ایرانی )زاده 
)1300

موسیقی  جاویدان  آثار  از  ببوس  مرا  دی  سی 
ایران و صدای شادروان گلنراقی در مرکز موسیقی 
و فیلم ایران وابسته به شرکت کتاب موجود است

 
پنجشنبه 20 مهر/12 اکتبر

12۸9 خورشیدی ) 1910 میالدی(
انتشار روزنامه » نوبهار« توسط میرزا محمدتقی 
در  رضوی  قدس  آستان  الشعرای  ملک   - خان 

مشهد
1313 خورشیدی ) 1934 میالدی(

گشایش آرامگاه فردوسی با نطق رضاشاه پهلوی
1350 خورشیدی ) 1971 میالدی(

جشن های  مراسم  در  پهلوی  محمدرضاشاه 
2500 ساله در آرامگاه کورش گفت: » کوروش، 

آسوده بخواب که ما بیداریم »
1356 خورشیدی ) 1977 میالدی(

اعتصاب مطبوعات
1395 خورشیدی )2016 میالدی(

درگذشت صفا حائری، روزنامه نگار سرشناس  
ایرانی در جنوب فرانسه

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
6 تا 12 اکتبر  )14 تا 20 مهر(

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

پزشکی  سازمان  رئیس  شجاعی،  احمد  اول:  خبر 
قانونی ایران گفته که مذاکراتی برای ورود جسد به 
ایران با برخی از کشورها انجام شده اما هنوز به نتیجه 

نهایی نرسیده است.
عرض به خدمت انور مکان شما خواننده عزیز، ما همه 
جور صادرات و واردات تو این مملکتمون دیده بودیم جز 
واردات جسد که به حول و قوه الهی این هم به برکات 

نظام مقدس اضاف شد.
شهروند ایرانشهر که مدتی به عنوان مرده شور در بورس 
خرید و فروش جسد مشغول به کار بوده این قضیه 
کمبود جسد در ایران رو پی گیری کرده و با کارشناسان و 
پیش کسوت های بیزنس اجساد مصاحبه های زیادی کرده 
و جمع بندی این کار تحقیقاتی رو به عنوان تز دکترای 
رشته جسدولوژی به دانشگاه بهشت زهرا ارایه کرده که 

چکیده آن به شرح زیر است:
1( در یک مملکت شهیدپرور از اونجایی که پرورش 
و  دوستی  مرده  و  نیست  امور  راس  در  زنده  آدم های 
مرده پرستی نقش تعیین کننده ای داره بنابراین قاعدتا 
نباید با کمبود جسد روبرو باشیم مگر اینکه اجساد رو به 

کشورهای دیگه قاچاق میکنن و صداشو در نمیارن.
2( در یک مملکتی که از نظر شادی جزو چند کشور 
آخر جدول سازمان ملل هستش و یکی از غمگین ترین 
مردمان دنیا رو داره، قاعدتا تعداد زیادی از آدما جسد 
متحرکی بیش نیستن پس باز کمبود جسد بهانه ایه که با 

واردات اون بتونن پول حسابی به جیب بزنن.
3( از اونجایی که ایران جزو کشورهاییه که متهم به 
پولشوییه بنابراین میشه جسد رو با مواد مخدر یا اسلحه 

عوض کرد و پولشویی رو با جسد انجام داد.
4( ممکنه مقامات عالی کشور با عزراییل وارد مذاکره 
برجام دو )برنامه جسدهای متحرک 2( شده باشن و کیک 

زرد بدن و جسد تحویل بگیرن.
5( شایدم منظور از کمبود جسد برای تشییع در مراسم 
مختلفی باشه که هر از چندگاهی از عراق و اینور اونور 
میارن و میگن شهیدن تا احساسات مردمو تحریک کنن. 
آخه بعد از بیست و هشت نه سال گذشتن از جنگ ایران 
و عراق قاعدتا دیگه جسدی برای برگردوندن به مملکت 
نمونده، هر چند که با به کشتن دادن مدافعان حرم در عراق 
و سوریه تا حدی کمبود شهید )جسد( جبران شده ولی 
بازم کمبود این کاالی مهم در بازار تشییع جنازه و ناله و 

زاری احساس میشه. 
 ***

خبر دوم: محمود احمدی نژاد در نظر دارد تا بعنوان 
تماشاچی در دادگاه حمید بقایی حاضر شود.

و  جار  بشوی  بی خیال  ماموت  دکتر  این  نه خیر 
جنجال سازی نمیشه. فکر کرده دادگاه بقایی استادیوم 
ورزشیه و قراره یکیو تشویق کنه یا شایدم می خواد به 
قاضی دادگاه شعار »آقای داور دقت کن!« )همون شیر 
سماور و اگزوز خاور تو - - - داور و اینا( رو بده. احتماال 

یه چنگه چس فیل )پاپ کورن( و تخمه جاپونی هم میاره 
تا سرش گرم باشه و آخرشم موقعی که یارو )بقایی( رو 
دارن میبرن زندان اوین میاد دم در دادگاه و به خبرنگارا 
میگه زمین کج بود، چمنش خیس بود، داور به نفع گرفته، 
قوه قضاییه جر زده و منم اومدم تا از تیم محبوبم حمایت 

کنم و بازم با قدرت بر می گردیم تا انتقام بگیریم. 

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: ندا امین زاده

نگاهی عمقی به تغییرات جدید قوانین عربستان درباره زنان:

آیا این جوان سعودی  پا جای پهلوی می گذارد؟

به تلویزیون دولتی عربستان،  الثقافیه متعلق  شبکه 
نیمه شب دوشنبه، دوم اکتبر، پس از سال ها کنسرتی 
صورت  به  مصری  مشهور  خواننده  ام کلثوم  از 
و  می کند  پخش  کشور  این  تلویزیون  از  سراسری 
از  ناشی  ممنوعیت  دهه  سه  از  پس  ترتیب  بدین 
تلویزیون  از  زنان  آواز  پخش  مذهبی،  فرمان های 
گرفته  سر  از  سعودی  عربستان  سراسری  و  دولتی 

می شود.
در روزهای گذشته برخی رسانه های عربی عنوان 
تلویزیون  فرهنگی  شبکه  که  الثقافیه  شبکه  کردند 
از  کنسرت هایی  است،  قرار  است،  عربستان  دولتی 
موسیقی سنتی و آوازهای دستگاهی را پخش کند. 
همچنین روز دوشنبه، دوم اکتبر، در توییتر این شبکه 
این  از  کلثوم  ام  کنسرت  شب  نیمه  که  شد  اعالم 

شبکه پخش خواهد شد.
در  سعودی  کاربران  توجه  مورد  خبر  این  اعالم 
توییتر قرار گرفت و با استفاده از هشتگ #ام کلثوم_
تعِود_للقناه_السعودیه )ام کلثوم به تلوزیون سعودی 

باز می گردد( به واکنش به این موضوع پرداختند.
در حالی که پس از افتتاح تلویزیون دولتی عربستان 
توسط ملک فیصل، پادشاه سابق عربستان سعودی، 
با حضور یک ناظر مذهبی ترانه های ام  کلثوم از این 
 19۸0 سال  حدود  از  اما  می شد  پخش  تلویزیون 
میالدی صدای زنان و پخش کنسرت های موسیقی، 
بجز آوازهای سنتی خوانندگان عربستان سعودی، از 

تلویزیون پخش نمی شد.

آن  از  پس  سعودی  عربستان  دولت  اقدام  این 
صورت می گیرد که زنان عربستانی در جشن هشتاد 
برای  عربستان سعودی،  تاسیس  سالروز  هفتمین  و 
بدون  و  مردان  با  همراه  یافتند  اجازه  بار  نخستین 
به  اسالمی  آنطور که جمهوری  »تفکیک جنسیتی«، 
جامعه ایران تحمیل کرده است، به استادیوم فوتبال 
کشور  این  زنان  گذشته  هفته  همچنین  وارد شوند. 
و  کرده  دریافت  رانندگی  گواهینامه  یافتند  اجازه 
در  زنان  رانندگی  این  از  پیش  تا  کنند؛  رانندگی 

عربستان سعودی ممنوع بود.
ام کلثوم  اینجاست که خبر پخش کنسرت  جالب 
توجه  مورد  ویژه ای  طور  به  عربستان  تلویزیون  از 
رسانه های داخل ایران نیز قرار گرفت و در نخستین 
از  تنها ساعاتی پس  و  بامداد روز سه شنبه  ساعات 
در  کردند.  اعالم  را  آن  خبر  کنسرت،  این  پخش 
ایران که زیر سایه جمهوری اسالمی کنسرت زنان 
ممنوع و حتی نوازنده های زن در بسیاری موارد از 
حضور روی صحنه منع می شوند، رسانه های دولتی 
دولتی  شبکه  از  کلثوم  ام  کنسرت  پخش  هیجان  با 

عربستان سعودی را تیتر زدند.
این خبر با تصاویری از ام کلثومِ بی حجاب روی 

صحنه منتشر شده است.
این تغییرات پی در پی در عربستان سعودی پس 
بن  محمد  معرفی  و  سلمان  ملک  فرمان  صدور  از 
ولیعهد  عنوان  به  سلمان  ملک  جوان  پسر  سلمان، 
اتفاق می افتد. این تغییرات در زمینه مسائل فرهنگی 
و حقوق زنان برجسته هستند و بسیاری از جوانان 

عربستانی از این تغییرات استقبال کرده اند.

و  سلمان  ملک  فرمان  با  ارتباط  در  نکته  چند  اما 
تحوالت جدید قابل توجه است:

 201۸ سال  ژوئن  ماه  فرمان،  اجرای  آغاز  اول،   
یعنی 9 ماه دیگر است. در این مدت کمیسیونی از 
مقامات ارشد سعودی موظف شده که موانع احتمالی 
اجرایی شدن فرمان را بررسی و مرتفع کند )از جمله 
عین  در  اما  زنان(.  با  برخورد  برای  پلیس  آموزش 
حال حکومت سعودی می خواهد برخورد جامعه به 

شدت سنتی عربستان را با این قضیه بسنجد.
شورای  »اکثریت«  که  است  آمده  فرمان  در  دوم، 
موافق  تصمیم  این  با  عربستان  ارشد  روحانیون 
باالترین  در  هنوز  که  است  مشخص  لذا  بوده اند. 
سطوح رسمی دینی عربستان اجماع به وجود نیامده 

است.
بدون  بتوانند  زنان  که  نیست  معلوم  هنوز  سوم، 
حضور »ولی« خود رانندگی کنند. ابهام از اینجاست 
که در فرمان آمده است که اجازه رانندگی به زنان 

»طبق قوانین شریعت« به اجرا در خواهد آمد.

به  ملل،  بشر سازمان  اینکه کمیسیون حقوق  حال 
ابتکار کانادا و هلند، مصرا درخواست رسیدگی به 
جنایات جنگی در یمن توسط یک هیئت مستقل را 
داشت. این درخواست که با تهدید عربستان مبنی بر 
قطع روابط تجاری با اعضای کمیسیون روبرو شد، 
باالخره هفته گذشته جامه تحقق به خود گرفت با 
این شرط که خاطیان در جنگ یمن به دیوان کیفری 

بین المللی ارجاع نشوند.
ماه  یک  در  که  است  حاکی  گزارش ها  سپس 
گذشته دستگیری مخالفان در عربستان شدت گرفته 
شایعات  گرفتن  باال  پی  در  دستگیری ها  این  است. 
شد.  آغاز  پسرش  نفع  به  سلمان  ملک  کناره گیری 
نکته جالب توجه اینجاست که گفته می شود بعضی 
روحانیان برجسته هم در میان دستگیرشدگان هستند.
از  هنوز  زنان  که  داشت  نظر  در  باید  حال  این  با 
اما  محرومند،  عربستان  در  اولیه  حقوق  از  بسیاری 
موضوع دادن مجوز رانندگی به آنان یا پخش صدای 
به شدت  جامعه  در  دولتی  تلویزیون  در  زنان  آواز 
سنتی عربستان، آنچنان چشمگیر و شوک آور بود که 
الشعاع قرار داد، بلکه  نه تنها وقایع دیگر را تحت 
محمد بن سلمان را به عنوان معمار مدرنیزه کردن 
کارانه  محافظه  تفکر  با  مقابله  قهرمان  و  عربستان 

سلفی جایگاهی تازه بخشید.
اما در پشت این حرکت، دالیل راهبردی هم وجود 
دارد. برنامه بلندپروازانه محمد بن سلمان با عنوان 
"چشم انداز 2030" که بر اساس گزارش اندیشکده 
آمریکایی  مشاوره  شرکت  طرح  از  بروکینگز 
کردن  مدرنیزه  برنامه  شده،  گرفته  الهام  مک کینزی 

عربستان تا سال 2030 است.
سال گذشته بن سلمان در مصاحبه ای با اکونومیست 
گفت که "مک کینزی در بسیاری از مطالعات همراه 
ماست". فایننشال تایمز می نویسد که تجار سعودی، 
را  کشور  ریزی  برنامه  وزارت  تمسخر،  حالت  با 

"وزارت مک کینزی" می خوانند.
اقتصاد  وابستگی   2030 انداز  چشم  طرح  طبق 
و  برود  میان  از  سال  آن  تا  باید  نفت  به  عربستان 
جامعه ای مدرن در آن کشور شکل بگیرد. در چنان 
از جمعیت  نیمی  کار  نیروی  از  نمی توان  جامعه ای 
از طرفی در یک  کشور یعنی زنان صرف نظر کرد. 
جامعه مدرن نمی توان ابتدایی ترین حقوق را از زنان 
سلب کرد. دادن مجوز رانندگی به زنان را باید در 

این چارچوب دید.
***

اما این ماجرا برای مخاطبان ایرانی خبرها از یک 
اهمیت دیگر هم برخوردار استو آن تشابه قابل توجه 
و  فقید  شاه  توسط  ایران  کردن  مدرنیزه  برنامه  بین 

طرح سعودی ها وجود دارد.
کندی  دولت  توصیه  به   1340 دهه  آغاز  در  شاه 
که ادامه اوضاع جاری در آن زمان را خطری برای 
ثبات ایران می دید، یک سلسله اصالحات از باال را 
انتخابات  قانون  تصویب  ابتدا  کرد.  آغاز  کشور  در 
انجمن های ایالتی و والیتی در دوران نخست وزیری 
اسداهلل علم در سال 1341 بود که اعتراض بالفاصله 

آخوندها و مذهبیون را به دنبال داشت.
»پس  نوشت:  شاه  به  نامه ای  در  خمینی  اهلل  روح 
از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه  ها 
منتشر است، دولت در انجمن های ایالتی و والیتی، 
»اسالم« را در رأی  دهندگان و منتخبین شرط نکرده 
موجب  امر  این  و  است  داده  رأی  زن ها حق  به  و 
نگرانی علمای اعالم و سایر طبقات مسلمین است«. 
»ورود  که  شد  یادآور  علم  به  دیگری  نامه  در  وی 
و  والیتی  و  ایالتی  انجمنهای  و  مجلسین  به  زن ها 
شهرداری مخالف ]است با[ قوانین محکم اسالم که 
تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای 

اعالم و مراجع فتواست«.
از  با فرا رسیدن رفراندوم 6 بهمن 1341 که شاه 
آن به عنوان »انقالب سفید شاه و مردم« یاد می کرد، 
خمینی طی سخنانی بار دیگر به طرح مسئله پرداخته 
و گفت »موضوع حق شرکت دادن زنان در انتخابات 
به  آنها فحشا  انتخاب شدن  ندارد؛ ولی حق  مانعی 
بار می آورد. موضوع حق رأی دادن زنان و غیره در 

درجۀ آخر اهمیت قرار دارد«.

ادامه کشمکش بین مذهبیون به نمایندگی روح اهلل 
خمینی و شاه فقید منجر به حوادث بعدی از جمله 
و  قم  در  فیضیه  مدرسه  به  دولت  مأمورین  حمله 

شدن  کشته  به  که  شد   1342 خرداد   15 تظاهرات 
عده ای از معترضان انجامید.

بسیاری از تحلیلگران واقعه 15 خرداد را سرآغاز 
شاه  حکومت  به  بعد  سال   15 که  می دانند  انقالبی 
پایان داد. مخالفت خمینی با شاه تنها بر سر مسائل 
مذهبی و موضوع زنان نبود، اما اختالفات دیگر مانند 
نفوذ آمریکا در ایران و یا نزدیکی شاه به اسرائیل نیز 
اکنون  اگرچه  می گرفت.  ریشه  مذهبی  تفکرات  از 
اسنادی در دست است که خمینی ریاکارانه در پشت 

پرده برای آمریکایی ها دم تکان می داد.

که  می داد  نشان  اوباما  نظرهای  اظهار  از  برخی 
به  نسبت  کندی  که  نگرانی  همان  آمریکایی ها 
حکومت  به  نسبت  امروز  را  داشت  شاه  حکومت 

عربستان دارند.
خطر  عربستان  که  هسته ای  مذاکرات  جریان  در 
ایران را عمده کرده بود اوباما خطاب به کشور های 
عرب منطقه و به خصوص عربستان گفت که خطر 
داخلی که شما را تهدید می کند به مراتب بزرگتر از 
خطر ایران است. وی افزود: »مردم ... منزوی، و با 
ایدئولوژی  و  بیکارند  جوانان  بیگانه اند،  واقعیت ها 
رسمی، مخرب و و تهی از معناست... و این اعتقاد 
وجود دارد که برای ابراز نارضایی های سیاسی هیچ 

راهی وجود ندارد«.

راهی  دنبال  به  ما  که  گفت  اوباما  زمان  همان  در 
هستیم که بدنه سیاسی این کشورها ]حاشیه خلیج 
سنی  جوانان  که  کنیم  تقویت  طوری  را  فارس[ 
انتخاب  برای  هم  داعش  از  غیر  به  چیزی  دریابند 

کردن هست.

غیر از این تشابه، اقدامات اصالحی از باال و پیش 
بردن پروژه مدرنیزاسیون توسط محمد بن سلمان، 
به وضعیت  شباهت  بی  عربستان،  سنتی  جامعه  در 
شاه و جامعه مذهبی ایران در ابتدای دهه 40 نیست.
در  مدرنیزه کشور  برای  محابا  بی  آنکه شاه  با  اما 
ابعاد اقتصادی و اجتماعی تالش می کرد، حاضر به 

اصالحات سیاسی نبود.
این وضعیت، عینا در عربستان قابل مشاهده است. 
اقتصادی،  و  اجتماعی  اصالحات  انجام  با  همزمان 
فشار سیاسی نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم 

یافته است.
با این تفاسیر سئوالی که ذهن را به خود مشغول 
پیاده  می کند این است که آیا محمد بن سلمان در 
خواهد  موفق  عربستان  مدرنیزاسیون  پروژه  کردن 
او و خاندان  انتظار  در  مانند شاه  یا سرنوشتی  شد 

سعودی است؟
به  عینی  دیدگاهی  باید  سوال  این  به  پاسخ  برای 
پیشوایان  مقبولیت  تاثیر و  میزان  جامعه عربستان و 

مذهبی در میان جوانان داشت.

این  می توانند  عربستان  جوانان  است  ساده  سوال 
بار پشت پادشاه مترقی خود بیاستند و اجازه ندهند 
و  خمینی  روح اهلل  که  برود  جایی  به  کشورشان 
آن  به  را  ایران  خامنه ای  علی  جنایتکارش  جانشین 

سو بردند.

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:

 تاد می- نیویورک تایمز:

قاعده ای که گاندی از آن سخن می گفت

اگر ممکن بود، دلتان می خواست جای کس دیگری باشید؟

مقدمه:
سال  اکتبر  ماه  از  روز  دومین  پایانی شب  ساعات 
پوشش  از  ساعتی  چند  و  است  میالدی   2017
دردآور و  جانکاه فاجعه مرگبار شهر نورانی و طالیی 

الس وگاس گذشته است.
نگارنده همانند همیشه معتقد است لهیب یک معني 
و بارقه یک درد بشري آنچنان درون آدم را مشتعل 
کند که نشود سکوت کرد، خطورات ذهنی ام در این 
کلمات،  فقط  که  است  درهم  چنان  متوحش  جهان 
بادبزن جگر هستند و روایات، اخگری از این جان 

مشتعل را متکلم می شوند؛
هان دریغ و درد که آشوب دل ما در آشوب جهان 

گم شده است.
هان هزار سوسوی کوچک امید به شعر که بامدادش، 
امید را در یأس، مهتاب را در شب و عشق را در سال 

بد یافته بود.
این  به  هم  بورژوازی  پسا  عصر  نئاندرتال های  ما 
نیت که »بد نبودیم و تنها بلد نبودیم«، سال های بد 
ُگر  از خاکستر خود  بلکه روزی  را سپری می کنیم، 

گرفتیم.
از ستم روزگار، پناه بر شعر

از جور یار، پناه بر شعر
از ظلم آشکار پناه بر شعر

***
در پارادوکسی غریب به تناقض همه دوگانگی های 
روی داده در زندگی انسان مدرن امروزی؛ )ارجاع به 
مقدمه( سوم اکتبر زادروز مهاتما گاندی و روز جهانی 

نفی_خشونت است. 
طبیعی این است که وقتی سخن را با این یادآوری 
و  بگویم  سخن  خشونت«  »نفی  از  می کنم  شروع 
همه  احتماال  که  بپردازم  چیزهایی  همان  تکرار  به 

شنیده ایم.

بازهم طبیعی است که  بسیاری در دل خود بگویند: 
این حرف ها به درد محافل روشنفکری می خورد و در 

واقعیت »کلوخ انداز را پاداش سنگ است«.
چنین تصوری ناشی از این است که همیشه اینطور 
گاندی  مبارزاتی  روش  و  آموزه ها  که  وانمودشده 
»خشونت«  که  است  بوده  این  بر  تاکید  به  منحصر 
قرار  آموزه ای  اگر چنین  که  پیداست  نیست.  خوب 
باشد به شیوه ای رمانتیک و بی هیچ پیش زمینه ای در 
نظر گرفته شود امری بی حاصل است مگر آنکه این 
نفی خشونت، هدفی عینی و ملموس را دنبال کند و 

بر قاعده ای بنا شده باشد. 
همه ما شنیده ایم که گاندی تِز نفی خشونت را در 
پرسش  این  به  کسی  کمتر  اما  می کرد  دنبال  مبارزه 
پاسخ داده است که او به عنوان یک حقوقدان از نفی 
خشونت در راه استحصال کدام قاعده و قانون سخن 

می گفت.
»نفی  از آن سخن می گفت و  قاعده ای که گاندی 
خشونت« را برآن مبتنی کرده بود، قاعده ای مشهور با 

این عبارت است که 
»No taxation without representation«

معناست  بدین  نمایندگی«  بدون  مالیات  »نفی   
پرداخت  به  متعهد  در صورتی  دهندگان  مالیات  که 
در  میزان  همان  به  که  هستند  حکومت  به  مالیات 
تدبیری  و  باشند  داشته  مشارکت  قدرت  ساختار 
برای نمایندگی آنان در قدرت و تجلی اراده آنان در 
تصمیم گیری ها اندیشیده شده باشد و اگر قدرت آنان 
را نمایندگی نکند طبیعتا آنان نیز تعهد و التزامی به 

قدرت نخواهند داشت.
داخلی  جنگ های  خالل  در  بار  اول  قاعده  این   
با  پارلمان  هواداران  میان  نزاع  در  و  انگلستان 
هواخواهان سلطنت عنوان شد. نزاعی که در نهایت به 
غلبه پارلمان گرایان انجامید. اما این معنا را توسعه داد 
که شهروندان تنها درصورتی که اراده شان در قدرت 

تجلی داشته باشد و تصمیم حکومت تجلی اراده آنان 
باشد مقید و متعهد به دولت اند .

 انحصار نمک توسط بریتانیا باعث شده که گاندی 
در اعتراض به این قانون، رژه خود را از پایگاهش در 
سابارماتی در نزدیکی روستای احمدآباد شروع کند و 

تا ساحل دریا در نزدیکی دندی ادامه دهد.
گاندی و همراهانش بعد از 23 روز با پیمودن 390 
کیلومتر و زیر فشارها و تعذیب ها، به ساحل نمک 
رسیدند و بدون پرداخت مالیات مشت های خود را 
و  حمالت  به  مسیر  طول  در  و  کردند  پر  نمک  از 
خشونت مزدوران انگلیسی، واکنش نشان ندادند اینها 
همه ذیل روش مبارزه با خشونت بود اما زیربنای این 
روش همان قاعده »نفی مالیات بدون نمایندگی« بود. 
گاندی حقوق خوانده بود و با این قاعده - که در 
جهان معنایی انگلیسی ها بی معنا نبود- آشنایی داشت، 
نماینده ای  هندی  شهروند  وقتی  می گفت  نتیجه  در 
در قدرت ندارد و تصمیم قدرت تبلور خواست او 
نیست المحاله از قانون انگلیسی نیز تخطی می کند. 
بنابراین نفی خشونت هدف نبود، شیوه ای بود که ابتنا 
بر قاعده ای منطقی و ریشه دار در تاریخ قانون گذاری 

بریتانیا داشت. 
از  بسیاری  مبارزات  بنای  زیر  بعدها  قاعده  این 
در  نیز  کینگ  لوتر  مارتین  حتی  و  شد  مستعمرات 
قاعده  این  بر  خود  آمیز  مسالمات  مبارزات  جریان 
تکیه می کرد با این حال هنوز هم این جامعیت را دارد 
که تبعیت از قدرت را منوط به تمکین قدرت و قبول 
نمایندگی اراده ملت در تصمیم های خود کند و آنقدر 
منطق قابل دفاعی داشته باشد که در مسیر تحقق خود، 
نیازی به خشونت نبیند زیرا تجلی این قاعده معطوف 
به »انجام ندادن و تعهد نداشتن« است نه مبادرت به 
عمل زیرا تعهد و تقید آنگاه معنا می یابد که در قبال 
این تعهد، اراده متعهد نیز تجلی یابد و قدرت،  او را 

نیز نمایندگی کند.

هیچ وقت با حسادت به زندگی دیگران نگاه کرده اید، با 
حدی از حسادت که برای یکی دو لحظه )یا بیشتر( به این 
فکر افتاده باشید که می شد خودتان جای او باشید؟ مثاًل 
میشل اوباما که آمیزه ای از متانت و شور و هیجان است؛ 
جرج کلونِی جذاب و شیک با آن طبع شوخ و طعنه آمیز؛ 
یوسین بولت یا لیونل مسی یا یک ورزشکار مشهور دیگر.
اصالً آدم های معروف به کنار، کسی از آشناهای خودتان 
انگار نظرکرده است و زندگی خوبی دارد: شغلی  که 
خوش برخورد  همسری  لذت بخش،  و  چالش برانگیز 
بله،  با منظره ای دیدنی )و  و جذاب، آپارتمانی بزرگ 
این هایی که در فرودگاه می توانند بدون کنترل از گیت رد 
شوند(. آیا در این لحظه ها، اگر پیشنهادش وجود داشته 
باشد، وسوسه می شوید که جای خودتان را با آن ها عوض 

کنید؟
واقعاً این را می خواهیم؟ و اگر جداً به این چیزها فکر 
می کنیم، این یعنی چه طور آدمی هستیم یا چه نگاهی به 

زندگی مان داریم؟
قطعاً پیچیدگی هایی اینجا وجود دارد. اگر جای کس 
دیگری زندگی می کردید، آن وقت چه کسی بچه های 
شما را بزرگ می کرد یا به همسرتان عشق می ورزید یا از 
پدر و مادرتان در دوران پیری مراقبت می کرد؟ در واقع، 
اگر شما جای کس دیگری بودید اصالً بچه هایتان وجود 
نداشتند. که این فکر جالبی نیست. برای بیان این مطلب، 
شاید بهترین راه این باشد که آن را در قالب نوعی معامله 
توضیح دهیم: اگر شما زندگی آن افراد را داشتید، آنگاه 
آن ها زندگی شما را داشتند، و دقیقاً همانطور که شما 
زندگی می کنید زندگی می کردند. مسئولیت های شما را 
آن ها بر عهده می گرفتند و بنابراین جایی برای احساس 

گناه باقی نمی ماند.
اگر ماجرا را این طور در نظر بگیریم، آنگاه مسئلۀ خواستِن 
اینکه جای کس دیگری باشیم به مسئلۀ تجربه کردن تبدیل 
می شد: آیا کسی هست که تجربۀ زندگی اش را به تجربۀ 
زندگی خودتان ترجیح بدهید، با فرض این که باقی 

چیزها یکسان باشد؟
باشیم،  را داشته  وقتی بخواهیم تجربۀ کس دیگری 
مالحظه ای که سریعاً به ذهن می رسد این است که میل 
به کس دیگری بودن )یعنی داشتن تجربۀ او( مبتنی بر 
ارزش ها و امیالی است که من دارم، و لذا من باید من 
باشم تا بخواهم او بشوم. ولی خیلی روشن نیست که آیا 
این مالحظه واقعاً می تواند مانعی برای چنین میلی باشد 
یا نه. می توانم بگویم درست است که تجربۀ آن ها بودن 
دقیقاً وقتی بهتر است که من خودم باشم، ولی دست کم 

آنقدر همپوشانی بین من و آن ها وجود دارد که ارزش ها 
و امیال من در آن ها نیز وجود داشته باشد، و درعین حال 
آن ها تجربه ای بهتر از من داشته باشند. بنابراین کماکان 

می توانم به جای آن ها بودن را ترجیح بدهم.

در مقابل، می شود گفت افراد دیگر را اصالً نمی توان 
آن قدر شناخت که مطمئن شد همان ارزش ها و امیال را 
دارند یا نه. نکته این است که من به قدر کافی دیگران را 
نمی شناسم تا بتوانم بگویم که آیا حاضرم تجربه هایم را با 
آن ها معامله بکنم یا نه. ولی ممکن است کسی هم بگوید 
همین قدر که من با کس دیگری شباهت هایی دارم، کافی 

است تا حاضر بشوم جای او باشم.

به نظر من، با مقداری تأمل، اکثر ما حاضر نخواهیم بود 
جای خودمان را با شخص دیگری عوض کنیم، هر چقدر 
هم که زندگی دیگران موفق یا اغواکننده به نظر برسد 
-یا حتی واقعاً باشد. هرچند، برای این که بفهمیم چرا 
حاضر نیستیم، باید زاویۀ دیدمان را تغییر بدهیم. باید به 
تجربه های خودمان دقت کنیم، نه به تجربه های دیگران، یا 
اول به تجربه های خودمان نگاه کنیم. برای اینکه یک نفر 
دیگر باشم چه چیزهایی را فدا می کنم؟ روابطم با همه 
-فرزندان، همسر، دوستان- و کل گذشتۀ زندگی ام را. زیر 
بار چنین چیزی نخواهم رفت. آنچه از دست خواهم داد 

کل تجربۀ خودم است.
مطمئناً کسانی هستند که زندگی های فوق العاده سختی 
دارند. شاید برای آن ها کامالً بیارزد که بخواهند تجربۀ 
کس دیگری را داشته باشند. اما چند نفر از ما در چنین 

موقعیتی هستیم، تا این حد ناجور؟
من با کسانی که برایم مهم هستند گذشتۀ خاصی دارم. 
البته، آن ها برای شخصی که من جایم را با او عوض 
می کنم نیز مهم خواهند بود، و به همین طریق، آنچه من 
برای آن ها انجام داده ام او نیز برای آن ها انجام خواهد داد. 
اما گذشته ای که من خودم تجربه کرده ام دیگر از دست 
می رود. به جای آن حاال گذشته ای با کسان دیگری دارم 
که آن ها را به اندازۀ کسانی که با آن ها ارتباط داشته ام 
نمی شناسم. این وضعیت چه حسی خواهد داشت؟ واقعًا 
نمی دانم. شاید این شخص شغلی دارد که آن ها از آن لذت 
می برند و از نظر مالی خیالش راحت است و معروف یا 
زیباست. اما آیا این تفاوت هایی که با من دارد آن قدر 

جدی هستند که حاضر باشم جایم را با او عوض کنم؟
بپرسیم  که  است  این  مثل  سؤال  این  این سطح  در 
با  آیا حاضرم تجربه های عمیق ترین دلبستگی هایم را 

خوبی هایی که به نظر نمی آید به اندازۀ روابطم اهمیت 
داشته باشند عوض کنم یا نه. ولی معامله دقیقاً بین تجربۀ 
دلبستگی هایم و وسایل آسایش سطحی به عالوۀ یک 
سری چیزهای مهم است -چیزهایی که من در جای 

خودشان چندان با آن ها آشنا نیستم.
اگر این طور نگاه کنیم، چنین معامله ای دیگر چندان 

نویدبخش به نظر نخواهد آمد.
پس مسئله فقط این نیست که آیا تجربه های شخص 
دیگر تجربه های خوبی هستند یا نه، بلکه مهم تر این است 
که آیا می خواهم این تجربه های خوب را داشته باشم یا 
نه، و آیا آنقدر در این خواستن مصر هستم که حاضر باشم 
تجربه های خودم را با آن ها عوض کنم یا نه. تجربه های 
دیگری باید تا حد بسیار زیادی شبیه به تجربه های خود 
من باشند -یعنی تجربه هایی که برای من بیشترین اهمیت 
را دارند- تا بتوانند کاندیداهای مناسبی برای این معامله به 

حساب بیایند.
و این نه تنها چیزی است که من قادر به دانستنش نیستم، 

بلکه بسیار هم بعید است که چنین باشد.
ما در جهانی زندگی می کنیم که در آن دائماً زندگی 
کسانی را پیش چشم ما می آورد که ثروتمندتر یا مشهورتر 
یا تأثیرگذارتر یا زیباتر هستند و انگار که ما باید به این 
چیزها اشتیاق نشان بدهیم. البته مشتاق چیزی بودن به 
زندگی های  این  اگر  اما  ندارد.  مشکلی  خود  خودی 
که  می شوند  داده  نشان  ما  به  این  برای  رشک برانگیز 
برایشان له له بزنیم، که فقط اگر برایمان مقدور باشد، 
حاضر باشیم آن زندگی ها را داشته باشیم، آنگاه باید گفت 
این ها تصاویری هستند که از ما می خواهند چیزهایی 
را که برایمان مهم است فراموش کنیم. در عصری که 
عصر طمع کاری است، عصری که در آن، تقریباً همۀ قیود 
اخالقِی طمع کاری کنار گذاشته شده اند، مایۀ تسلی خاطر 
خواهد بود -و حتی الزم خواهد بود- که بفهمیم اگر بنا 
باشد از میان گذشتۀ افراد مختلف دست به انتخاب بزنیم، 
احتماالً گذشته ای که انتخاب خواهیم کرد همان گذشتۀ 

خودمان خواهد بود.

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- گیاهي دارویي - جلسه - رنگ موي فوري

2- عرق النسا - جوهر انسان - سود ناشی رابطه ویژه با 
یک مقام دولتی در سواستفاده از منابع ملی

3- عالمت بیماري - نت
4- نوعي زغال سنگ - بخت برگشتگي - شکوفه ها

5- آقا - قسم
6- بچه شرور - آرزوي بزرگ - دوستي - نیمه بدن

7- فالني - سالح کاشتني - چین ملي
8- اقوام - بتکده معروف هند

9- راندمان - یار کلنگ - دین و قوم موسي
10- دهان عرب - زهر - همت قوي - شیوه رفتار

11- نازا - دریل
12- از آالت موسیقي - کمند - ضمیر اشاره

13- دیگ بخار - گوشت ترکي
14- بانگ اسب - خزنده گزنده - پرنده قطبي

15- تلخ عرب - واحد شدت جریان اللکتریکي - نصایح

عمودی:
1- خاک صنعتي - باربر ورزشي! - پا افزار - سنگ سبز 

قیمتي
2- ماه بزرگ وتمام - پیشواي مذهبی در دین یهود - 

زمین ترکي
3- چشمه - خوشحال - خاص

4- هنوز فرنگي - حرف ندا - پماد سرماخوردگي - یگانه
5- خداي طوفان و آسمان هندوان - خجل
6- منقار کوتاه - خاکستر - تاکسي دریایي

7- از گلها - واحد سطح - تیره
8- قافله - دفترک تبلیغاتي

9- خرم - شکم بند - زهر کشنده
10- زگیل - بدنیا آمدن - قلم فرنگي
11- انبوهي جمعیت - مثل یکدیگر

12- چوب ویولن - انف - هزار کیلو - شعله آتش
13- گاز بي رنگ وبي بو - ترس - صورت آذري

14- ضمیر تکبر - دسته پیستون - آینده
15- ابل - بازداشتن - خد - توان آخر

حق نداری نظر خود را داشته باشی

را  چیز  دو  بار،  یک  دست کم  می کوشم  سال  هر 
همکاران  آماری  جامعه  و  دارم  که  دوستانی  روی 
زنان محترمی که در مهمانی ها می بینم،  و مردان و 
امتحان کنم. نخست آن که آنان را »فیلسوف!« خطاب 
می کنم؛ تعبیری که چندان جدی نیست، اما امیدوارم 

واکنش های جدی در مقابل آن ببینم.
این  »مطمئنًا  که:  بکشم  پیش  را  بحث  این  دوم، 
نظری  دارد  حق  »هرکسی  که  شنیده اید  را  عبارت 
خودتان  حتی  شاید  کند«.  اظهارش  و  باشد  داشته 
نیز این تعبیر را به کار برده باشید و چه بسا برای 
جلوگیری از یک استدالل یا در بن بست قرار دادن 
کسی، این کار را کرده باشید. خب، به محض این که 
با من به این گفتگو وارد می شوید، دیگر آن حق را 
ندارید. شما حق ندارید نظر خودتان را داشته باشید. 
فقط حق داشتن نظری را دارید که بتوانید استداللی 

بر آن بیاورید.«
شاید کمی تند باشد؛ اما ما به همنسالن خود این 
استدالل  چگونه  بگوییم  آن ها  به  که  بدهکاریم  را 
کنند و چگونه از استداللشان دفاع کنند؛ و وقتی به 
باوری دفاع ناپذیر می رسند، آن را تشخیص دهند و 
البته حتی اگر به قیمت هویت شان باشد از آن چشم 

پوشی کنند. یعنی راهی برای مبارزه با تعصب...
داشته  را  خودم  نظر  دارم  حق  »من  تعبیر  مشکل 
موارد،  غالب  در  عبارت  این  که  است  این  باشم« 
باید کنارشان  باورهایی است که  از  برای محافظت 
این  از  کوتاه  شده  صورتی  عبارت،  این  بگذاریم. 
بخواهد،  دلم  »من می توانم هر چه  که  است  گزاره 
با  و  بیاندیشم«؛  بخواهد،  دلم  طور  هر  یا  و  بگویم 
تعمیم این معنا، ادامۀ استدالل علیه گوینده تا حدی 

بی احترامی خواهد بود.
میان  کاذب  برابری  به  نگرش  این  من،  نظر  به 

این  و  می شود  منجر  غیرمتخصصان  و  متخصصان 
ماست  عمومی  گفتمان  زیانبار  ویژگی های  از  یکی 

که در حال گسترش است.
اوالً باید بدانیم که تعریف علمی یک نظر چیست؟
رایج )دکسا( و  باورهای  یا  نظرات  میان  افالطون 
معرفت یقینی تمایز می نهاد؛ و این تمایز امروز نیز 

همچنان کارآمد است:
برخالف دو گزارۀ »2=1+1« یا »هیچ دایره مربعی 
و  ذهن گرایی  از  درجه ای  نظر،  یک  ندارد«،  وجود 
که  اینجاست  مسئله  اما  دارد؛  با خود  قطعیت  عدم 
دامنۀ »عقیده« از ذوقیات یا سلیقه ها شروع می شود 
و کشیده می شود تا عقاید مربوط به مسائلی که برای 
غالب افراد پر اهمیت است، مانند مصلحت اندیشی 
تا همۀ دیدگاه هایی که  ادامه می یابد  یا سیاست، و 
نظرات  مثاًل  می گیرند،  ریشه  فنی  تخصص های  از 
قانونی یا علمی و در جامعه سیاست زده ما ایرانیان 
خصوصا در موضوعات سیاسی و اجتماعی جلوه پر 

رنگ تری می کند.
و  بحث  نمی شود  واقعًا  نظرات،  اول  نوع  دربارۀ 
اشتباه  کنم  اصرار  که  است  احمقانه  کرد.  استدالل 
خوشمزه تر  وانیلی  بستنی  می کنید  فکر  که  می کنید 
از شکالتی است. مشکل این است که گاهی چنین 
به نظر می رسد که به طور ضمنی عقاید نوع دوم و 
حتی عقاید نوع سوم را نیز غیرقابل بحث و استدالل 
مسائل  در  که  فرضی  همان  یعنی  می کنیم؛  فرض 

ذوقی و سلیقه ای داریم.
دالیل  )بی شک  باشد  دالیلی  از  یکی  این  شاید 
دیگری هم هست( که چرا تازه کارهای پرشور  در 
فکر  ترامپ  جمهور  رییس  مانند  درست  سیاست 
می کنند حق مخالفت با دانشمندان آب وهوا و اقلیم 
»محترم«  را  خودشان  عقاید  و  دارند  را  شناسان 

قلمداد می کنند.
رییس جمهور ترامپ یک اقلیم شناس نیست، اما 
برای خود به اعتبار کرسی ریاست جمهوری آمریکا 
این حق را قائل است که درباره آب و هوا نظر بدهد 
و معاهده پاریس را بی ارزش تلقی کند. اما این یک 
نظر علمی نیست و شاید هیچ دانشمند و حتی روند 
علوم که میلیاردها میلیارد دالر تا کنون برایش هزینه 
شده است با این نظر موافق نباشد. در این صورت، 

معنای اینکه حق داریم نظر بدهیم چیست؟
اگر »هر کسی حق دارد نظر خودش را داشته باشد« 
فقط به این معنا باشد که هیچ کس حق ندارد جلوی 
فکرکردن افراد و بیان چیزی که می خواهند، بگیرد، در 

این صورت عبارت یاد شده درست است.
فرد  سوی  از  گروهی  هر  برای  تصمیم  اتخاذ  اما 
گوینده، بر اساس نظریه ای چنینی موجب خسارت به 
آن گروه متشکل از دو نفر گرفته تا کل بشریت است.
بارها در مقام یک مجری برنامه های »تاک شو« در 
رادیو یا تلویزیون میزبان مهمانانی بوده ام که بر سر 
شاید  نبوده اند،  عقیده  هم  یکدیگر  با  موضوع  یک 
هر دوی آنها کارشناس زبده و استخوان خرد کرده 
موضوع هم نبودند ولی به جبر قوانین رسانه ای من 
می بایست به آنها وقت مساوی می دادم و سواالتم را 
بین شان تقسیم می کردم. کاری که به هیچ  وجه رعایت 

مساوات نبوده است.
چرا؟ چون این رعایت وقت مساوی به معنای آن 
است که هر دو طرف بحث، حق مساوی ای دارند تا 
دربارۀ موضوعی سخن بگویند که فقط یکی از آن ها 

تخصص مرتبط با آن موضوع را دارد.
آن  شاهد  بحث  بین  در  وقتی  مواقع  از  بسیاری 
هستم که چقدر بین گفته های یک مهمان و حقیقت 
فاصله است، با این سوال که آیا به راستی حقیقت 
می پرسم  خود  از  می اندیشم؟  من  که  است  چیزی 
نیز  نیست؟! در حالی که خود  شاید دید من دقیق 
می دانم موضوعات نوع سوم که با تحلیل آموزشی 

همراه است می تواند جنبه شخصی پیدا کند.
در علوم اجتماعی اصالت بشر به اندیشه است و 
نظری  و  ذهنی  تطابق  قبال  در  محک  معیار  همین 
افسوس  اما  پیدا می کند.  معنا  در گفتار سیاسی هم 
را عالمه دهر  ما همگی خود  بیشتر جامعه  نیم  که 
می دانند و در حالی که هیچ تطابقی بین نظر ذهنی 
خود و ذات نظری موضوع بحث نمی جویند، لب به 
سخن باز می کنند و بدتر آنکه برای اثبات ادعایی که 
از بنیان غلط است به یک فیلسوف تمام عیار مبدل 
شده و انصافا در سفسطه و مغلطه، گوی سبقت را 

از متقدمین خود می ربایند.
که  بعدی  پرده  و  نمی شود  ختم  اینجا  به  کار  اما 
نادان  که  بود  خواهد  تعصبی  است،  خطرناک تر 
باورمند نسبت به باور خود ابراز می کند. باوری که 
»من حق  که  این جمله  و  آزادنه  بیان  دلیل  به  تنها 
دارم نظر احمقانه خود را داشته باشم«، برای او ایجاد 
شده است. بنابراین اگر دفعه بعد از کسی شنیدید که 
می گوید حق دارد نظر خودش را داشته باشد، از او 
بپرسید »چرا چنین فکر می کند که حق دارد؟« این 
پرسش اگر هیچ فایده ای نداشته باشد، احتماالً باعث 

می شود که به گفت وگوی لذت بخش تری برسید.

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

ملکه های سکسی سینمای جهان
اما صنعت نوظهور سینما در خالل  باور نکنید  شاید 
دهه 1960، اگر به واسطه وجود جاذبه های جنسی تعداد 
به صنعتی  نبود،  آمریکا  سینمای  ستارگان  از  محدودی 
ورشکسته تبدیل می شد. از آن ستاره های جذاب که به 

ملکه های سینما شهرت دارند یاد کنیم:

سوفیا لورن: 
 بازیگر ایتالیایی برنده جایزه اسکار است. لورن را به 
عنوان مشهورترین بازیگر ایتالیایی امریکایی می شناسند. 
وی عالوه بر برنده شدن جایزه اسکار فیلم غیرانگلیسی 
زبان برای فیلم دو زن، یک جایزه گرمی، پنج جایزه گلدن 
گلوب، یک جایزه بفتا و یک جایزه لوارل را نیز برنده 

شده است.

به ستاره  مانکن، که  نویسنده و  جین فوندا هنرپیشه، 
سکسی غرب شهرت پیدا کرده بود. جین دوبار جایزه 
اسکار، سه بار جایزه گلدن گلوب و دو بار نیز جایزه بفتا 

را به آغوش کشیده و به خانه برنده است.

جین منسفیلد بازیگر آمریکایی با تبار آلمانی-انگلیسی 
بود که به عنوان یکی از برجسته ترین نمادهای جنسی بلوند 
دهه پنجاه میالدی، در چندین فیلم عامه پسند هالیوود که بر 
موهای نقره ای رنگ، اندام ظریف و لباس های بدن نمایش 
تاکید داشتند، بازی کرد. جین در حالی که تنها 34 سال 

داشت در تابستان 1967 در سانحه رانندگی درگذشت.

بریژیت باردو  بازیگر، ُمدل و خواننده پیشین فرانسوی تبار 
هالیوود و سینمای مستقل فرانسه که به بی پروا ترین زن 
سکسی سینمتی جهان شهرت پیدا کرد. خانم باردو در 
حال حاضر و در حالی ۸3 سال سن دارد، در زمینه دفاع از 

حقوق حیوانات در فرانسه فعالیت می کند.

دربار  از  »دیم«  لقب سلطنتی  دارای  که  تیلور  الیزابت 
بریتانیا هم بود، با بازی در فیلم هایی چون کلئوپاترا )1963( 
و چه کسی از ویرجینیا وولف می ترسد )1966( به یکی از 
مشهورترین چهره های سکسی سینمای جهان تبدیل شد.

زندگی خصوصی پر ماجرای او در کنار فیلم های موفق 
و فعالیت های بشردوستانه اش همواره او را در شهرت نگه 

داشت. تیلور در سال 2011 در لس انجلس درگذشت.

مِریلین مونرو  بازیگر، خواننده و مانکن مشهور آمریکایی 
بود. وی در سن 36 سالگی و در اوج محبوبیت درگذشت. 

مریلین مونرو را مهمترین بازیگر قرن بیستم می دانند.

رقاصه  و  خواننده  بازیگر،  یک  مارگرت  آن 

نقش های،  در  هنرنمایی  خاطر  به  که  سوئدی آمریکایی 
باد الس وگاس  خداحافظ پرنده کوچک)1963(، زنده 
)1964( به شهرت جهانی رسید. ا. 5 جایره گلدن گلوب  

و دو اسکار در کارنامه خود دارد.

راکل ولچ ستاره التین تبار سینمای آمریکا است که در 
آغاز به خاطر هنرنمایی در فیلم سفر رؤیایی )1966( مورد 
توجه قرار گرفت، در همان سال یک استودیو بریتانیایی 
وی را برای شرکت درنسخه بریتانیایی فیلم یک میلیون 
سال قبل از میالد محصول 1966 به عاریت گرفت. ولچ 
با پوششی دو تیکه از پوست نوعی گوزن تنها در سه خط 
اکشن این فیلم شرکت داشت، اما این پوشش سیمای او 
را همچون تندیسی افسانه ای از الهه عشق و هوس نمایان 

ساخت.

اورسوال اَندرِس هنرپیشه مطرح سینمای هالیوود در دهه 
شصت و نماد سکس و زیبایی در آن زمان بود. اما وقتی 
سر و صدا کرد که تصویر کامال برهنه او روی جلد شماره 

جون 1965 مجله پلی بوی منتشر شد.

جینا لولوبریجیدا یک بازیگر و عکاس خبری ایتالیایی 
است. او در دهه های 1950 و 1960 یکی از برجسته ترین 
بازیگران زن در اروپا به شمار می رفت. امروزه وی به عنوان 
یک فعال حقوق شهروندی شناخته می شود که به ویژه در 

»بنیاد ملی ایتالیایی آمریکایی« )NIAF( فعالیت دارد.

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 6  اکتبر  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

رژیم  منافع  از  حفاظت  دفتر  اسبق  کارمند  مدرس  مسعود 
اسالمی، در پایتخت آمریکا و همسر منشی جواد ظریف در 
زمان نمایندگی ایران در سازمان ملل، در حالی سکان هدایت 
بنیاد کودک در آمریکا را به دست گرفته است که این موسسه 
خیریه، ساالنه بیش از 2 میلیون دالر سابقه جمع آوری اعانه های 

مردمی را دارد.
به گفته منابع نزدیک به دفتر بنیاد کودک در ایالت اورگان در 
آمریکا، پس از استعفای مدیرعامل پیشین و انتصاب یک مدیر 
جدید، مسئولیت اداره این بنیاد خیریه که تا کنون مورد وثوق گروه 
بزرگی از خیرین ایرانی آمریکایی، برای کمک رسانی به کودکان 
نیازمند در ایران بوده، در اختیار مسعود مدرس قرار گرفته است. 
آقای مدرس تا پیش از این اگرچه باالترین مقام اجرایی بنیاد 
کودک را از سال 2013 به عهده داشته، اما از اختیار تام در انتقاالت 

مالی و تصمیم گیری های کالن برخوردار نبوده است.
برای  وقتی  مدرس  آقای  توسط  کودک  بنیاد  اداره  موضوع 
خالل  در  که  می شود  اهمیت  حائز  آمریکا  امنیتی  نهادهای 
علیه  تحریم های  رعایت  عدم  به  مربوط  دادگاهی  مشکالت 
ایران در سال 2009  که به برکناری ابوتراب یثربی از راس این 
بنیاد در آمریکا انجامید، به دلیل فعالیت های مشکوک و سابقه 
همکاری با جمهوری اسالمی، آقای مدرس با حکم دادستانی 
آمریکا از هرگونه فعالیت در بنیاد کودک طی دوره عفو مشروط، 

منع گردیده بود.
آقای مدرس عالوه بر همکاری با دستگاه دیپلماسی رژیم 
اسالمی در ایاالت متحده، سابقه انتشار نسخه آمریکای روزنامه 

اطالعات در سال های گذشته را نیز در کارنامه خود دارد.
در صالحیت  آن  مستقل  تایید  که  مدارکی  دیگر  سوی  از 
خبرگزاری ایرانشهر نیست، دال بر همکاری مدیر اجرایی بنیاد 
کودک با بنیاد مصادره شده علوی در نیویورک منتشر شده است. 
این اسناد نشان می دهد دست کم دو واحد ملکی متعلق به بنیاد 
علوی در ایالت نیوجرسی و با ارزشی بیش از یک میلیون دالر 
برای جلوگیری از مصادره به نام مسعود مدرس انتقال یافته است.
در  آمریکا  فدرال  دولت  فشار  افزایش  با  است  ذکر  شایان 
و  اسالمی  رژیم  به  وابسته  گروه های  فعالیت های  خصوص 
تعطیلی یا محدودیت فعالیت برخی از این گروه ها از جمله بنیاد 
علوی و نایاک، برخی گمانه زنی ها برای سو استفاده از پوشش 
فعالیت  های عام المنفعه بنیاد کودک در راستای اهداف سیاسی 
جمهوری اسالمی در خاک آمریکا به واسطه تحمیل مهره های 
نفوذی در ساختار اداری این نهاد خبر می دهد. موضوعی که باید 
به مثابه یک زنگ خطر جدی برای اعضا و حامیان بنیاد کودک 
به شمار آید. زنگ خطری که بی توجهی به آن می تواند به قیمت 
انحالل این بنیاد خیریه یا مشکالت حقوقی برای حامیان آن 

پایان یابد.

 سکان هدایت بنیاد کودک در دست
 کارمند پیشین دفتر حفاظت از منافع
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خبرگزاری ایرانشهر
در سراسر جهان، همه فارسی زبانان شما را می بینند

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42024&Status=2
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