ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...
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فرهاد عرفانی ،نویسنده و زندانی گمنام در مشهد

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی
در صفحه 4

معرفی کتاب :درصفحه 9

شکایت دانش آموختگان
دبیرستان واشنگتن از اداره
آموزشسانفراسیسکو
باکمکگروهیازنوجوانان،دختر
ربودهشدهنجاتپیداکرد
بازگشایی شعبه های جدید
آمازون در وودلند هیلز و ارواین
پایانقضاوتتبعیضآمیزپلیس
درکالیفرنیا
دانالدترامپخواستاربرکناریادم
شیفونانسیپلوسیشد
عدم پرداخت هزینه های آتش
سوزی شرکت گاز و برق سن دیگو

فرهاد عرفانی شــهروند دوتابعیتی کــه کمتر از او در محتویات کتاب هایش بوده  ،به این شهر فرستاده شد
خبرها گفتهشــده ،در ســال  1396به اتهام محتوای تا محاکمه شود.
کتابها و مقاالتش که به صورت آنالین منتشــر شــده پس از دو ماه بازداشت ،بازپرس پرونده برای او قرار
بود ،به سه سال حبس محکوم شد .بیشترین مستندات وثیقــه  ۵۰۰میلیون تومانی تا زمــان صدوررای نهایی
اتهامات او از کتاب «نکبت» استخراجشده  ،کتابی که صادر کرده اما پس از مدتی مبلغ وثیقه به  ۶۰۰میلیون
شامل خاطرات او در اوایل دهه  ۶۰در زندان می باشد .تومان افزایش یافت .بااینحال ،پس از ثبت قرار وثیقه
اتهامات فرهاد عرفانی «توهین به مقدســات اسالمی ،معاون دادســتان به خانــواده او اعالم کرده که نظرش
تشــویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام» با اســتناد تغییر کرده و به دلیل امنیتی بودن پرونده بهتر اســت
به محتوای کتابها و مقاالت منتشرشدهاش در سوئد وی تا پایان دوران محاکمهاش در زندان بماند.
و شــبکههای مجازی عنوانشده است .دادگاه انقالب وی در بهار  ۱۳۹۷در شــعبه چهــارم دادگاه انقالب
اســامی در مشــهد به وی تأکید کرد ،اگر اتهاماتش مشهد محاکمه و به پنج سال حبس و  ۷۴ضربه شالق
را نپذیرد خانوادهاش در ســوئد در معرض خطر قرار محکوم شد .این حکم در شعبه  ۳۵دادگاه تجدیدنظر
میگیرند.
به  ۳۶ماه (سه سال حبس) تغییر یافت اما حکم شالق
فرهاد عرفانی در سال  ۱۳۹۶به دلیل اتهامات ذکر شده او عینا تایید شد .بیشترین اتهام او توهین به مقدسات
بازداشــت و روانه زندان اوین شــد ،اما از آنجایی که است که در دادگاه بدوی
ادامه مطلب در صفحه 2
شکایت مســتقیم معاون دادستان مشهد از او بر مبنای بــرای آن به پنج ســال

مسابقهفوتبالایران-کامبوج،پیروزیتاریخیبانوانایرانیبرتبعیضجنسیتی
علیرغم حصارکشی و امنیتی ساختن فضای استادیوم آزادی و محدودیت فروش بلیت به
بانوان ،بیش از 3500نفر از بانوان ایرانی با حضور خود در پنج شنبه شب 18مهرماه ( 10اکتبر
 )2019در مسابقه فوتبال ایران-کامبوج یاد و خاطره دختر آبی را گرامی داشتند.

حضور ســبز بانوان دربازی فوتبال ایران و کامبوج نشان از شکست و عقب نشینی رژیم
جمهوری اسالمی و آغاز پیروزی بانوان ایرانی پس از 40سال تبعیض جنسیتی می باشد .هر

چند این پیروزی با هزینه های گزافی از جمله شکنجه و زندانی شدن زنان و دختران عالقمند

به فوتبال ،در نهایت خودسوزی دختر آبی و نیز با فشار و تهدیدات فیفا بدست آمد.

با شروع مسابقه فوتبال و گذشت دقایقی از نیمه نخست آن  ،تعداد دیگری از زنان توانستند در
سکوهای مجاور بنشینند .این در حالی است که بخشی از ورزشگاه آزادی خالی بود و اگر بلیت

فروشی به صورت محدود نبود ،زنان میتوانستند استادیوم را پر کنند.

ناگفته نماند تصاویر بانوان در حال تشویق تیم فوتبال ایران ،از شبکه صدا وسیمای جمهوری

اسالمی بصورت تار و از فاصله بسیار دور نشان داده شد و گزارشگر این شبکه از نیمه بازی
و تنها یکبار به حضور بانوان ایرانی در استادیوم آزادی اشاره کرد .همچنین تعدادی از بانوان در

طی این مسابقه ،پالکاردهای « دختر آبی» را در دست گرفته بودند که نیروهای انتظامی با آنها
برخورد کردند و به جمع آوری این پالکاردها اقدام نمودند.

الزم به یادآوری است ،سحر خدایاری معروف به دختر آبی پس از تالش برای ورود به استادیوم

آزادی برای تماشای مسابقات لیگ برتر ایران بازداشت شد .وی در اعتراض به بازداشت و

برخورد نیروهای انتظامی و قضایی در نزدیکی دادسرای تهران خودسوزی کرد و درست یک

ماه پیش در 18شهریور ماه  ،پیش از آن که بتواند پا به استادیوم بگذارد در بیمارستان درگذشت.

گفتنی است مسابقه فوتبال ایران -کامبوج با نتیجه  14بر صفر به نفع ایران به پایان رسید .تیم
فوتبال ایران با این نتیجه در گروه سوم رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۲در صدر جدول می باشد.
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در کانون خبر:
ادامه مطلب خبر اول از صفحه  1حبس محکوم شده بود.
یکی از هم بندان ســابق این نویسنده گفته
اســت« :فرهاد را تهدید کرده بودند که اگــر اتهاماتش را نپذیرد خانوادهاش در
ســوئد در معرض خطر قرار میگیرند .فرهاد یک دختر جوان در ســوئد دارد.
حتی به او گفتهاند که نباید خانوادهاش درباره او اطالعرســانی کنند و به همین
دلیل تا مدتها هیچ خبری از بازداشت او منتشر نشد» .
او در ادامه با اشــاره به اینکه فرهاد عرفانی در زندان وکیلآباد دوران ســختی
را داشــته ،گفت« :به دلیل شرکت نکردن در نماز جماعت زندان و تشویق بقیه
زندانیان به شرکت نکردن او را از بند پنج به بند  ۱۰۴این زندان منتقل کردند که
بهشــدت وضعیت نامناسبی دارد .این بند بسیار کوچک است و مملو از زندانی

است .او تا مدتی جلوی سرویس بهداشتی میخوابیده و مدتی هم در راهپلهها.
درواقع یک پاکت ســیگار به زندانی میفروخته تا برایش در راهپله جای خواب
بــاز کند .خوشــبختانه پس از مدتی به بند چهارم زندان منتقل شــد اما پس از
برگشت وضعیت جسمی و روحی بسیار بدی داشت».
فرهاد حتی قادر به تماس تلفنی با همســرش نیست .حفاظت زندان به او گفته
تماســت با خارج از کشور باید با حضور ما باشد .ایشــان هم موافقت نکرده
اســت .او هیچکس را ندارد که دنبال کارهایش باشــد ،بهشدت شکسته ،پیر و
رنجور شده است».
گفتنی است ،فرهاد عرفانی کتابهای مانند « از نگاه خیس تا بوسه های تلخ» و «
شکوفه های بینالود» را نوشته و این کتابها را به شکل آنالین منتشر کرده است.

شکایت دانش آموختگان دبیرستان واشنگتن از اداره آموزش سانفراسیسکو

صادق هدایت

نویسنده ،مترجم و روشنفکر ایرانی بود.

گروهی از دانش آموختگان دبیرستان واشنگتن در سان فرانسیسکو از هیئت مدیره
اداره آموزش این شهر به خاطر تصمیم ماه آگوست خود ،مبنی بر پوشاندن نقاشی
دیواری زندگی جرج واشنگتن شکایت کردند.
این نقاشــی دیواری که از ســوی هنرمند روس تبار ویکتور آرناتوفدر سال 1936
بر روی دیواری در دبیرســتان آفریده شده است ،مورد اعتراض آمریکائیان بومی و

آفریقایی تبار قرار گرفته بود و اعتراض آنها ،اشاره به دوران برده داری بود و تقاضا
کرده بودند که روی آن را با رنگ بپوشانند .لیکن در ماه آگوست با رأی  4-3تصمیم
گرفته شد به جای نابود کردن نقاشی دیواری ،روی آن را با پارچه بپوشانند .اتحادیه
دانش آموختگان می گوید این نقاشــی دیواری بیانگر بخشی از تاریخ است و نمی
توان آن را محو و پوشاند.
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در کانون خبر:

با کمک گروهی از نوجوانان ،دختر
ربوده شده نجات پیدا کرد
شــریف دپارتمان کانتی ســن دیگو اطالع داد که گروهی از نوجوانان با ایجاد
یک شبکه دوستانه تالش داشتند یک مرد  32ساله را که در شبکه های مجازی
قصد برقراری ارتباط با نوجوانان زیر  18ســال و رابطه جنسی با آنان داشته را
به دام بیاندازند.
این مرد  32ســاله که روبرت درایفوس نام داشــته با حضور در قهوه فروشــی
اســتارباکس پیش از آن که نیروهای شــریف دپارتمان برســند ،دختر  17ساله
نوجوانی را دزدیده و گریخته اســت لیکن با تلفن نوجوانان و دختر ربوده شده
به  ، 911پلیس راه  ،در  2مایل آن ســوی شرق ویســتاوی  ،دختر  17ساله را
نجات داده و مرد فراری  32ساله را دستگیر نموده است.
پلیس و شــریف دپارتمــان تقاضا نموده که نوجوانان از طرح نقشــه های این
چنینی برای به دام انداختن این افراد خودداری نمایند و خطر نکند.

بازگشایی شعبه های جدید آمازون در وودلند هیلز و ارواین

وال اســتریت ژورنال گزارش داد که شــرکت آمازون برای گسترش امکان توزیع و
فروش خود ،شعبه های جدیدی را در وودلند هیلز،استودیوسیتی و ارواین اجاره نمود
و با استخدام نیروهای آماده کار به گسترش کار خود می پردازد.
در وودلندهیلز ،ساختمان پیشین Toys R USرا که در ساختمانی به وسعت 33574
فوت مربع است و در  6245توپنگا قرار دارد و از سال  2018خالی مانده است را به

اجاره درآورده و ممکن است به فروش و توزیع مواد غذایی بپردازد.
در این فروشــگاه جدید که در نزدیکی  Whole Foodخواهد بود و رقیبی برای
آن به شمار می آید ،خرید به صورت اتوماتیک و اسکن بارکد روی بسته ها از روی
مشتریان انجام خواهد شد و کارمندان در صورت نیاز به کسانی که خرید نقدی می
نمایند ،کمک خواهند کرد.

پایان قضاوت تبعیض آمیز
پلیس در کالیفرنیا
فرماندار کالیفرنیا گوین نیوســام ،با امضای قانون جدیدی که از ســوی شرلی
وبر نماینده ســن دیگو درمجلس ایالتی کالیفرنیا نوشــته شده ،نقش پلیس و

نیروهای دیگر را در تصمیم به شــلیک کردن تغییر می دهد.

بنا بر این قانون که شلیک به افراد مظنون که همواره رنگین پوستان را هدف

قرار می دهد  ،با تغییر در اســتانداردهای کالیفرنیا به ســوی تبعیض کمتری
گام برمــی دارد و پلیس و نیروهای شــریف دپارتمان باید دلیل منطقی والزم
برای شــلیک کردن داشته باشــند و تنها در صورت ضرورت قطعی ،دست به
تیراندازی بزنند.

گرچــه نیروهای پلیس با این گونه قانون و تصمیــم ها مخالفت دارند ،لیکن
شــرلی وبر ،نماینده مجلس ایالتی می گوید این قانــون به عمر طوالنی متهم
شــناختن رنگین پوستان و قضاوت تبعیض آمیز پایان می دهد.
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رسولجلیلی

طی ســال هاي گذشته بسیاري از و بسایت ها و شبکه هاي اجتماعی همچون یداهلل جوانی به عنوان رئیس دفتر سیاســی ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در
فیس-

برخورد خشــون تآمیز با اعتراضات و بازداشت و شکنجه معترضان در وقایع

بوك و یوتیوب از ســوي دولت ایران فیلتر شــده اند و شوراي عالی فضاي

پس از انتخابات ریاســت جمهوري ســال  1388نقش داشته است .او در 20

بسیاري از این تصمی مها نقش داشته است.

محمــود احمد ينــژاد را به تالش براي انجام « انقــاب مخملی» متهم کرد و

متولد  1340شهر اقلید استان فارس است و مدرك
دکتراي علوم کامپیوتر گرایش سیست مهاي عامل دارد.

قرارگرفتن در لیست مجازا تهاي
حقوق بشري وزارت خزان هداري ایاالت متحده آمریکا

خواهد شد».

مسئولیتها:

تأسیس شــده اند ،آبان  1391به دلیل« ارتباط یا نقش آ نها در سانسور ،نقض

عضو شوراي عالی فضاي مجازي
با حکم سید علی خامنه اي

 عضو گروه نرم افزار صنایع پیشرفته وزارت صنعت و معدن عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف از 1374تا کنون عضو هیات مؤسس و رئیس هیات مدیره شرکت « امن افزارگستر شریف» از 1381تا کنون
 -عضو شوراي عالی فضاي مجازي با حکم سید علی خامنه اي از  1390تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
 .1مشارکت در نقض حق آزادي اینترنت

جلیلی دس تکم از سال  1381با را هاندازي شرک تهاي امن افزارگستر شریف
و پی کآســا در فراه مکردن امکان کنترل اطالعات و دسترسی کاربران ایرانی

مجازي در

حقوق بشر از ســوي دولت ایران و حمایت از تروریسم» در فهرست تحری

قضاوت برحســب اعترافات تلویزیونی ،بود .همچنین او از ضرب و شتم غیر

مهاي وزارت خزان هداري آمریکا قرار گرفتند .در بیانیه وزارت خزان هداري

ایاالت متحده آمریکا آمده است:

کنترل ،سانســور ،فیلترینگ و تعقیب کاربران فضاي مجازي در ایران اســت.

رســول جلیلی از سال  1390با عضویت در شــوراي عالی فضاي مجازي ،به
عنوان نهادي فرا -دستگاهی مســئولیت سیاست گذاري و تصمی مگیر يهاي
کلی نظام در فضاي مجازي

را بر عهده دارد ،در زمره تصمی مگیران در زمینه کنترل فضاي مجازي است و
در رابطه با نقض آزادي بیان از سوي جمهوري اسالمی مشارکت داشته است.

شــوراي عالی فضاي مجازي در  17اسفند  1390و به دستور سید علی خامنه
اي ،رهبر جمهوري اسالمی ایران ،تشــکیل شده است .رئیس جمهور ،رئیس

قوه قضائیه ،دادســتان کل کشــور ،وزیر اطالعات و فرمانده سپاه پاسداران از

از شــیوه هاي بازجویــی علیه معترضان پس از انتخابات ســال  ، 1388مانند
قانونی مخالفان از ســوي افرادي نزدیک به بســیج و نیروهاي امنیتی انتظامی

حمایت کرده است.

« رسول جلیلی از بهمن  1387به دنبال دستیابی به تجهیزات مربوط به نظارت

او در  31مــرداد  1396از حصر خانگی موســوي ،کروبــی و رهنورد براي

اقدامات دولت ایران براي سانســور اینترنت نقش داشــته است .شرکت امن

تصمیم به جا ،قانونی و در راســتاي تأمین منافع ملی و حفظ امنیت کشــور از

بــر تبادل پیــام کوتاه (اس ام اس) بود و از اواخر ســال  1390نیز فعاالنه در
افرازگستر شریف که رسول جلیلی یکی از مؤسسان آن است و ریاست هیات

مدیر هاش را بر عهده دارد ،با تولید نرم افزار فیلترینگ «سپر» نقش موثري در
محدودکردن دسترسی آزاد کاربران ایرانی به جریان اطالعات دارد» .

ها و سازمان هاي دولتی در حال استفاده است.

 -گذاري و تصمی مسازي در فضاي مجازي را به عهده دارد و مسئول اصلی

یداهلل جوانی بعد از انتخابات ریاست جمهوري سال  1388خواستار دستگیري

رسول جلیلی و دو شــرکت پی کآسا و امن افزارگستر شریف که از سوي او

شرکت براي فیلترینگ ســایت هاي اینترنتی از سوي بسیاري از وزارت خانه

شوراي عالی فضاي مجازي عالی ترین نهادي است که وظیفه نظارت ،سیاست

هشــدار داده بود که «هر حرکتی بــراي انقالب مخملی در ایران در نطفه خفه

موســوي ،کروبی و خاتمی بود .او همیشه از موافقان توسل به زور و استفاده

به سایت ها و شبکه هاي اجتماعی اینترنتی نقش داشته است .محصوالت این

 .2مشارکت در سانسور محتواي اینترنت در ایران

خــرداد  ، 1388دو روز پیــش از برگزاري دهمیــن دوره انتخابات ،مخالفان

جلوگیري  :از بحران ،ناامنی و بی ثباتی کشــور دفاع کرد و گفت « حصر یک

سوي عالی ترین مرجع تأمین امنیت ملی است».

 .2مشارکت در سرکوب اعتراضات دي ماه 1396

یــداهلل جوانی به عنوان مشــاور نماینده ولی فقیه در ســپاه در  11دي 1396

یداهلل جوانی

تظاهرات دي ماه را آشوب و اغتشاش نامید و گفت« :افرادي که به میدان آمده

معاون سیاسی سپاه

اي و فضاي مجازي بوده اســت .و موض عگیري رهبران آمریکا مشخص می

متولد  1341در اصفهان است و مدرك کارشناسی

اند و شعارها و تخری بهایی که انجام شد همه تحت تأثیر شبکه هاي ماهواره

کند که پشت صحنه آشوب ها چیست».

ارشــد علوم سیاسی از دانشگاه تهران و دکترا در

قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا

دارد

را به دلیل نقشــی که در نقض گســترده و شــدید حقوق شــهروندان ایرانی

رشته مدیریت اســتراتژیک از دانشگاه دفاع ملی

مسئولیتها:

اتحادیه اروپا در  23فروردین  ، 1390هفده مقام ایرانی از جمله یداهلل جوانی
داشــته اند از ورود به کشــورهاي این اتحادیه محروم کرد .کلیه دارایی هاي

این مقامات نیز در اروپا توقیف شــده اســت .بر اســاس بیانیه اتحادیه اروپا

 -مسئول بسیج سپاه کردستان در سال 1359

یداهلل جوانی از مقامات عالی اداري دســتگاه قضائی ایران اســت که خواستار

-مشــاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه از آذر  1390تا  27اسفند 1396

از شــیوه هاي بازجویی علیه دستگیر شــدگان در وقایع پس از انتخابات سال

-معاون سیاسی سپاه از  1378تا آذر1390

 -معاون سیاسی سپاه از  27اسفند  1396تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
اعضاي حقوقی شــوراي عالی فضاي مجازي هستند .گفتنی است همه اعضاي
 .1مشارکت در سرکوب معترضان پس از انتخابات ریاست
شــوراي عالی مجازي از سوي رهبر جمهوري اسالمی ایران تعیین می شوند.
جمهوري سال 1388

دســتگیري آقایان موسوي ،کروبی و خاتمی بود .او از توسل به زور و استفاده

 ( 1388ماننــد قضاوت بر حســب اعترافات تلویزیونــی) حمایت می کرد.

همچنین او از ضرب و شــتم مخالفان از ســوي افراد عادي متصل به بسیج و
نیروهاي امنیتی انتظامی حمایت می کرد.
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در کانون خبر:
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عدم پرداخت هزینه های آتش سوزی شرکت گاز و برق سن دیگو

دیوان عالی قضایی آمریکا در نخستین روز کار خود ،تقاضای شرکت گاز و برق ناگفته نماند که دیوان عالی قضایی آمریکا در ســال بیش از  7000درخواست،
ســن دیگو( )SDG & Eرا در ارتباط با پرداخت  379میلیون دالر هزینه های دریافت می نماید که بین  100تا  150پرونده را مورد رســیدگی قرار می دهد.
امروز نخســتین روز بازگشت به کار قضات عالی برای یک دوره  9ماهه بود و
آتش سوزی سال  2007سن دیگو کانتی را رد کرد.
این درخواســت یکی از درخواست هایی بوده است که در لیست  78صفحه ای بسســیاری از مردم برای ورود به ساختمان از شــب پیش در پیاده رو درنوبت
نشسته بودند.
دستور کار برای رسیدگی قرار داشت.

برگزاری گردآوری مالی سناتور
کامال هریس به میزبانی بزرگان
هالیوود
سناتور کامال هریس در روز  20اکتبر  55ساله می شود و گوین نیوسام فرماندار
کالیفرنیا ،در نظر دارد در گردآوری مالی روز  24اکتبر در هالیوود شرکت نماید

که به میزبانی بزرگان هالیوود و تولید کنندگان فیلم برگزار می شود و بلیت های
آن از  200دالر تا  2800دالر تعیین شده است.

در ماه گذشته کمپین کامال هریس اعالم کرد که  11.6میلیون دالر پول گردآوری
کرده و  10میلیون دالر دیگر نیز در راه است که وی به  2برنامه گردآوری مالی
در روز  24اکتبر برای ناهار و شام اشاره کرد.

از برگزارکننــدگان و میزبانان گردآوری مالی ایــن برنامه  ،می توان به رئیس

استودیوی تولید فیلم یونیورسال ،دانا لنگی و همسرش رامین شمشیری همراه

با جی جی آبرامز و همســرش کتی مک گرات و جفری و مریلین کتزنبرگ و
معاون استودیوهای ان بی سی یونیورسال ،جکی و جف شیفر اشاره کرد.

آغازینو

عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه
اکثربیماریهاست
برایآشنائیومشاورهرایگانودستیابی
بهراهحلهایمناسببدونورزشهای
سختومحدودیتهایغیرقابلتحمل
باماتماسبگیریدتابهراحتیبهدنیای
سالمتروزیباتردلخواهخودقدمبگذارید
The New Beginning
Without Health, Life is Meaningless.

An Excessive Amount of Weight is the Root of
Many Physical and Mental Illnesses.
Let us Help you Reach your Optimal Health
Take a New Step Into a Happier and Healthier
!Life by Contacting Us for a Free Consultation

(310) 854-9535
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Walk-Ins Are Welcome
Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

با مدیریت بنی

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm
1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 11اکتبر تا  17اکتبر ( 19مهر تا  25مهر)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  19مهر |  11اکتبر

 1319خورشيدى (  1940ميالدى)
زادروز پورى بنايى ،بازيگر تئاتر ،سينما و تلويزيون
فيلمهاى اين هنرپيشه در مركز موسيقى و فيلم ايران
وابسته به شركت كتاب موجود است
 1329خورشيدى (  1950ميالدى)
برگزارى مراسم نامزدى محمدرضاشاه پهلوى و ثريا
اسفنديارى دركاخ مرمر
 1331خورشيدى (  1952ميالدى)
انتخاب دكتر حسين فاطمى  -مدير روزنامه باختر امروز
و نماينده مجلس  -به سمت وزير امور خارجه ايران
 1334خورشيدى (  1955ميالدى)
پيوستن ايران به پيمان «ستنو»
 1363خورشيدى (  1984ميالدى)
درگذشت اميرى فيروزكوهى  -شاعر
 1373خورشيدى (  1994ميالدى)
درگذشت حسن گلنراقى ،خواننده ايرانى (زاده )1300
سى دى مرا ببوس از آثار جاويدان موسيقى ايران و
صداى شادروان گلنراقى در مركز موسيقى و فيلم
ايران وابسته به شركت كتاب موجود است

شنبه  20مهر |  12اکتبر
 1289خورشيدى (  1910ميالدى)
انتشار روزنامه « نوبهار» توسط ميرزا محمدتقی خان
 ملک الشعرای آستان قدس رضوی در مشهد 1313خورشيدى (  1934ميالدى)
گشايش آرامگاه فردوسى با نطق رضاشاه پهلوى
 1350خورشيدى (  1971ميالدى)
محمدرضاشاه پهلوى در مراسم جشنهاى 2500
ساله در آرامگاه كورش گفت « :کوروش  ،آسوده
بخواب که ما بيداريم «
 1356خورشيدى (  1977ميالدى)
اعتصابمطبوعات
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
درگذشت صفا حائری ،روزنامه نگار سرشناس ایرانی
در جنوب فرانسه .

یکشنبه  21مهر |  13اکتبر
 1305خورشيدى (  1926ميالدى)
درگذشت حاج محمدتقى معروف به شوريده
شيرازى -شاعر دوره قاجار
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
آغاز محاكمه  12تن از افسران دسته دوم سازمان
نظامى حزب توده و صدورحكم اعدام براى آنان
 1358خورشيدى (  1979ميالدى)
درگذشت غالمحسين مصاحب  -نويسنده و پژوهنده

 1389خورشيدى (  2010ميالدى)
درگذشت مرضيه ،خواننده شهير ايرانى ظهر روز
چهارشنبه  13اكتبر در سن  85سالگى در شهر
پاريس به دليل سرطان استخوان .وى از مدتى پيش
در بيمارستان آمريكايى شهر پاريس بسترى بود.
مرضيه با نام واقعى اشرف السادات مرتضايى ،متولد
سال  1304در شهر تهران بود .او با آهنگسازان و ترانه
سرايانى چون تجويدى ،خرم ،ياحقى ،خالقى ،رهى
معيرى و معينى كرمانشاهى كار كرد و د ه ها تصنيف
و ترانه ماندگار از خود به يادگار گذاشت .وي ايران را
در سال  1373ترک کرده و با پيوستن به « شوراي
مقاومت ملي « در پاريس اقامت گزيده بود .
آثار اين هنرمند در شركت كتاب موجود است

دوشنبه  22مهر |  14اکتبر
 1316خورشيدى (  1937ميالدى)
نخستين سنگ بناى كارخانه ذوب آهن در پشت كوه
بیبى شهربانو نصب شد

 1317خورشيدى (  1938ميالدى)

زادروز شهبانو فرح پهلوى
 1328خورشيدى (  1949ميالدى)
تحصن دكتر محمد مصدق و تنى چند از هم فكرانش
برابر كاخ شاه
 1342خورشيدى ( )1963
صدور حكم اعدام طيب حا ج رضايى و اسماعيل رضايى

سه شنبه  23مهر |  15اکتبر
 1314خورشيدى (  1935ميالدى)
تأسيس كانون بانوان ايران
 1339خورشيدى (  1960ميالدى)
جواهرات سلطنتى به عنوان پشتوانه اسكناس به
خزانه بانك مركزى ايران تحويل داده شد
 1374خورشيدى (  1995ميالدى)
قرائت متن «ما نويسندهايم» با امضاي 134نويسنده
ايرانی ،توسط آتورميلر ،در انجمن قلم آمريکا و پخش
اين خبر در سراسر جهان ،که يکی از انگيزههای شتاب
جمهوری اسالمی در کشتار نويسندگان ايرانی شد .

چهارشنبه  24مهر |  16اکتبر
 1287خورشيدى (  1908ميالدى)
تشكيل نخستين گروه سوسيال دمكرات در تبريز
 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
تصويب قانون عفو زندانيان سياسى
 1331خورشيدى (  1952ميالدى)
قطع مناسبات سياسى ايران با انگليس
 1368خورشيدى (  1989ميالدى)
درگذشت مرتضى حنانه  -موسيقيدان و آهنگساز
 1384خورشيدى (  ) 2005ميالدى
درگذشــت هادى حقوقى  -روزنامه نگار و ناشــر
نشريه خواندنيها در لوس آنجلس

پنجشنبه  25مهر |  17اکتبر
 1318خورشيدى (  1939ميالدى)
قتل فرخى يزدى شاعر و روزنامهنگار آزاديخواه
در زندان قصر ( توسط « آمپول هوا «ی پزشک
احمدی )
 1344خورشيدى (  1965ميالدى)
صدور فرمان تشكيل كتابخانه پهلوى براى
تمركز كليه كتب خطى و اسناد تاريخى

در کانون خبر:

کشف  67پاند کریستال متا
آمفتامین در بزرگراه سن دیگو

مأموران مرزی گمرک سن دیگو و مکزیک در منطقه ایست بازرسی در بزرگراه سن
دیگو ،شب گذشته یک اتومبیل  SUVرا برای بازرسی متوقف کردند که راننده آن
یک زن  25ساله و همراه با پسر  6ساله اش بوده اند.
مأموران ایست بازرسی که در بزرگراه  8و در پایین ولی قرار دارد ،در ساعت  9شب
اتومبیل فورد اکپریشن  1999را متوقف می نماید و از درون آن با یاری سگ های
ویژه 65 ،بسته دارای  67.68پاند کریستال متاآمفتامین موسوم به شیشه را می یابد که
بهای فروش آن در خیابان  179هزار دالر است.
مأموران پس از بازداشت زن  25ساله ،فرزند او را برای نگهداری در اختیار آژانس
حمایت و نگهداری از کودکان ایالت کالیفرنیا قرار دادند.

دانالد ترامپ  ،ادم شیف را متهم به خیانت به آمریکا کرد.

دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ،در مصاحبه مطبوعاتی که با حضور رئیس جمور
فنالند برگزارشــد ،نانسی پلوسی سخنگوی کنگره آمریکا وادم شیف رئیس کمیته
اطالعات مجلس را که هر دو از نمایندگان انتخابی کالیفرنیا هستند ،همراه با انتقاد در
مورد شرایط زیست محیطی سان فرانسیسکو و لس آنجلس ،زیر شدیدترین توهین
های شخصی در مورد اقدام به استیضاح قرار داد و گفت که آنها باید استعفا بدهند.
وی اظهار داشت آنچه ادم شیف در مورد افشاگر و متن مکالمات تلفنی او و رئیس

جمهور اوکراین می گوید ،ساختگی بوده است .دانالد ترامپ پس از تکرار توهین های
شخصی به ادم شیف ،لبه حمله خود را متوجه گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا نموده و
او را فردی ناکارآمد و بیکار خواند که از رئیس جمهور شکایت کرده و نمی خواهد
نام دانالد ترامپ در برگه های رأی ظاهر شود .لیکن قاضی دادگاه منطقه شکایت او
را رد کرده و به نفع دانالد ترامپ رأی داده است.
این مصاحبه مطبوعاتی ،پس از بیانیه مطبوعاتی نانسی پلوسی و ادم شیف رخ داد.
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حکایات بازار بین الخبرین
این هفته انقدر خورده خبر تخمی داشــتیم که شهروند
ایرانشهر گوگیجه گرفت از کودومش شوروع کنه ...
 ...بنابرایــن تصمیم گرفت به جای چیزشــعر گفتن در
مورد این خبرای تخمی ،بره سراغ سخنان همیشه گوهر
بار و قدیمی نشدنی حضرت عمام (ره)! (که البته هنوزم
نفهمیدیم قدس سره الشریف چه ربطی به ره داره؟ قاعدتا
باس قسا یا قاف خالی میگفتن البد حضرت عمام ق لقب
ضایعی بوده براش و ممکن بوده بعد از رحلت جانگداز آن
حضرت ،از ایشان با لقب حضرت عمام ق یا قرمساق یاد
کنند که باعث شرمساری امت اسالمی می ُشدَه!)
«وصیتنامه آیتاهلل خمینی؛ ما با االغ مخالفیم»
شهروند ایرانشهر داشت یه پرسه ای تو دنیای رسانه ها و
وبسایتهایهمکارانوشبههمکارانمطبوعاتیخودمون
میزد که رســید به ستون مطالب توجیه المسایل با جالل
سعیدی که تو وبسایت رادیو فردا منتشر میشه .انقدر آقا
جالل وصیت نامه حضرت عمام رو طبیعی بازنویسی کرده
که حیفم اومد باهاش این هفته یه حالی نکنیم .البت ذکر این
نکته هم خیلی مهمه که اصل همین وصیت نامه تخمی و به
ظاهر (و همینطور باطن) خنده دار که قطعا از شاهکارهای
ادب طنز فارسی میتونه باشه ،در دانشگاه های ایران و توی
دوره های کاردانی و کارشناسی جزو دروس اجباریه که
باس پاس کنی و به اسم صحیفه نور میکنن پاچه بچه های
مردم تو دانشگاه ها .هرچند که دمشون گرم خیلی از استادا
حتی اونایی که خودشــون آخوندن و عاشق آن حضرتم
هستن ،به تخمی بودن این واحد درسی اعتراف میکنن و با
نمره دادن یا با برگزاری یه امتحان صوری ،نمره رو میدن و
قال قضیه رو میکنن ،من خودم وصیت نامه بیست شدم ،دم
استادمون گرم ،بیست تا سوال با جواباش داد و گفت از این
بیست تا سوال ،بیستاش سر امتحان میاد! فقط موندم بعضی
از همکالسیا چرا بازم بیست نشدن و نمره ده و یازده هم
داشتیم یعنی دانشجوی محترم حتی حال نداشته واسه نمره
ام که شده وقت بذاره و چیزشعرنامه عمام رو بخونه البت
ما که خوندیم هم پشیمون نیستیم ،بیشتر با تفکرات تخمی
آن حضرت آشنا شدیم و یه نمره بیست مفت هم رفت تو
کارنامهدانشگاهمون...
وصیت حضرت عمام (ره) یا (ق!) جالل سعیدی اینجوری
شوروعمیشه:
توجه! این مطالب بخشهایی منتشر نشده و سانسور شده
از وصیتنامه آیتاهلل خمینی است که از طریق امداد الهی
به دست ما رسیده است.
 ...و شهروند ایرانشهر فرازهای این چیزشعرهای مقدس
آسمانی (وصیت حضرت عمام ق) منتشر نشده رو درست
مثه صحیفه نور اوریجینال موضوع بندی کرده:
• وصیت عمام درباره شعار جدایی دین از سیاست:
 ...وصیت دیگر من به فرزندان عزیزم و جوانان برومندم این
است که هر کسی آمد ادعا کرد ،خدای نکرده زبانش الل،
گردنش قطع ،دین از سیاست جداست حتم ًا با او برخورد
انقالبی بکنند و توی دهنش بزنند جوری که دندانهایش
توی گلویش یا معدهاش یا جای دیگرش بری َزه .اینها همه
توطئه آمریکاست ،محمدرضاست ،پدرش است ،اسرائیل
است .انسان مؤمنی که بخواهد دینش توی سیاستش َ
نباشه،

سیاستش توی دینش نباشه ،خب چیاش توی چیاش تفریح درس نخوانید و در ســاعت درس خواندن تفریح
باشه؟ اسالمی که تویش سیاست نباشه چطور میخواهد نکنید چون اینها با هم قاطی میشود .همین احمد عزیز
محکوم را از کوه پرت کند پایین؟ چطور میخواهد با شالق من چند بار تفریح و درس را در یک ساعت با هم انجام
مشروبخوار کثیف متعفن را شالق بزند کِ َان َ ُه ِحمار؟ این داد و این پدر پیرش با همین چشمهای کمسویش دید که
اسالمی که فقط توی مسجد باشد و بیرون همه توی هم دارد توی دفتر مشقش عکس خرچسونه (نوعی خ ِر بد بو
باشــند و زن و مرد در هم در خیابانها بغلتند و بمالند و که در حومه قم پرورش داده میشود/مصحح) را به جای
حرامزده شــوند و حیا نکنند به درد الی جرز میخورد .تکلیف شبش نقاشی میکند که ما مجبور شدیم در یک
میگویند اســام از سیاست دور است؟ غلط کردهاند ،به حرکت انقالبی او را به جای خودش نشانده حالیاش کنیم
گور پدر… (این قسمت به علت مشکالت فنی حذف که تفریح و درس را با هم قاطی نکنَه که به فضل الهی موثر
شد/مصحح!)
بود و االن هم که شغلش این است که پدرش رهبر انقالب
• وصیــت حضرت عمام به فرزندش حاج احمد آقا در است ،مسائل حکومتی را با مسائل منزل قاطی نمیکند و
باب بروز اختالف در دستگاه های حکومتی:
حفظهماهللاوالدکمکفکفون.
احمد عزیزم به من گزارشهایی میدهد که در بعضی از • ناگفته های حضرت عمام در باب مخالفت روحانیت با
دستگاهها بین نیروهای حزباللهی اختالفاتی وجود دارد .تجدد و پیشرفت:
واقعا جای تاسف است که در دم و دستگاه دولت اسالمی بعضی دشمنان احمق این تبلیغات میکنند که روحانیت
چنین چیزهایی باشد ،اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم ،اینها مخالف ترقیات است .محمدرضا این را میگفت ،پدرش
باید جمع شود .اگر برادری با برادر دیگری در دستگاهی میگفت ،مادرش میگفت ،بگین میگفت .اینها میگفتند
دولتی اختالفاتی دارد خب با خواهرش ازدواج کند( .منظور روحانیــت میگوید باید با االغ رفت و آمد کنیم به جای
عمام این بوده که برادر اول با خواهر برادر دوم ازدواج کند طیاره .بعدا ً که ما پیشــنهاد بازگشت از پاریس به تهران با
یا بالعکس /مصحح) اگر خواهرش میسر نبود با مادرش االغ را رد کردیم و با طیاره دربست آمدیم خفقان شدند.
ازدواج کنــد (منظور مادر برادر دوم اســت یا بالعکس /ما با ترقیات مخالف نیستیم و جوانان در راه اسالم هرچه
مصحح) اگر خواهرش میســر نبود با دخترخواهرش ،میتوانند بروند ترقی کنند .مگر ما خودمان مادرزاد ترقی
دخترخالهاش باالخره با یکی ازدواج کند .ازدواج قلوب بودیم؟ ولی کردیم .مگر احمد نبود؟ همین آقای خامنهای
و سایر مواضع مومنین را گرم و نرم میکند .قلب مؤمن به نبود؟ ما میگوییم ترقی باید اسالمی باشد .طیاره اسالمی
همه جایش متصل است و خدا ناظر است و نرم میشود باشد ،ماشین اسالمی باشد و در دهان آن کسی که میگوید
نرم شدنی ،نکنید این اختالفها را ،به جایش ازدواج کنید .اسالمی نباشد را باید انقالبی پر کرد .این حرف ماست .این
• وصیت آن حضرت در باب مســایل جوانان مملکت راهکار ماست .پر کنید قبل از اینکه پُرتان کنند و انشاهلل که
اسالمی:
در دنیا و آخرت همگی از پُرکنندگان باشید.
به من گزارش دادهاند جمعی از جوانان و فرزندان عزیزم انشااهلل بزودی این بخش های منتشر نشده به صحیفه نور
گفتهاند امام پیرشان گفته جوان نباید تفریح کند .غلط کرده اضافه و از ســال آینده تحصیلی در دانشگاه های سراسر
زر زیادی زده هر کســی این حرفها را از زبان این پدر پیر کشور تدریس خواهد شد!
نقل کرده .اینها حرفهای محمدرضا و ریگان و کارتر و بگین
است .ما به تفریح اعتقاد داریم .ما فقط گفتیم در ساعت

عکس هفته:

پاســخگویی غالمعلی حداد عادل ،رییس فرهنگستان ادب و زبان فارسی
جمهوری اسالمی به پرسش های مردم!

داستان کوتاه

شهروند ایرانشهر و رفیقش میرن از طال فروشی دزدی ،دوستش با طال
ها فرار میکنه!
شهروندم صندلی میذاره تو مغازه و میشینه!
بعد پلیس میاد و دســتگیرش میکنه .ازش میپرسه چرا تو فرار نکردی؟
شهروند ایرانشــهر میگه :ما از اول توافق کردیم طالها مال اون ،مغازه
مال من!

خاطره

بابام داشت میرفت سر نماز ،بهم گفت :برو تا من نماز می خونم چنتا نون بگیر بیار!
وسط نمازش رفتم پرسیدم :بابا راستی چنتا نون بخرم؟
بابام آروم گفت :الثالث!
گفتم :چی؟
بابام دوباره بلندتر گفت :الثالث!
باز گفتم :بابا نمی فهمم چی میگی!
بابام بلند شد اومد َد َرقی زد پس کله ام و گفت :توله سگ! مگه نمی فهمی وسط نماز
نمیتونم فارسی حرف بزنم!
بعد این ماجرا بود که فهمیدم با خدا و بابام فقط میشه عربی حرف زد و رفتم آخوند
شدم!

UNITED
DENTAL
OFFICE

دکتر فرزاد کهنباش

دندانپزشک

323.733.0570
1720 WESTERN AVE,
LOS ANGELE CA 90006
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در کانون خبر:

رهبر اقلیت جمهوریخواه خانه نمایندگان خواستار توقف استیضاح
دانالد ترامپ شد

کویــن مک کارتی نماینده جمهوریخواه کالیفرنیــا در خانه نمایندگان و رهبراقلیت
جمهوریخواه ،روز پنج شــنبه  3اکتبر در نامه ای به نانسی پلوسی سخنگوی کنگره
آمریکا درخواست کرد که روند استیضاح رئیس جمهور متوقف شود.
او در نامه خود یادآور شده است که در تاریخ آمریکا تنها  3بار ریاست جمهوری آمریکا
استیضاح شده است .وی در نامه خود ،در مورد روند استیضاح مواردی را یادآورد شده
و نوشــته است :امیدوارم در روند استیضاح اگر تصمیم به انجام آن دارید ،انصاف و

بیطرفی و نگاه به واقعیت را پیشه کنید .در روند شما هیچگونه نشانه ای از شیوه تحقیق
با توجه پیشینه های کلیدی و تاریخی استیضاح دیده نمی شود.
این نامه را کوین مک کارتی در حالی می نویسد که دموکرات ها در کمیته اطالعات به
رهبری ادم شیف ،سفیر پیشین آمریکا در اوکراین ،کورت و ولکر پشت درهای بسته،
در برابر  3کمیته اطالعات روابط خارجی و نظارت و اصالح به گفتگو نشسته است.

کالیفرنیا دومین ایالت بنیانگذار بانک عمومی

با امضای گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا ،این ایالت دومین ایالتی خواهد بود که به
بنیانگذاری بانک عمومی می پردازد .بانک های عمومی ،با بهره گیری از بودجه عمومی،
خواهند توانســت در شهرهای مورد نظر ،این سرمایه را در اختیار مردم به عنوان وام
با بهره ای پایین تر از بهره بانک های خصوصی قرار دهند و در راســتای برنامه های
خدمات شهری و خانه سازی ارزان قیمت ،و موارد مشابه سرمایه گذاری نمایند.

پس از مشــکالتی که بانک های بزرگ در ارتباط با مشتریان آفریدند ،روی آوردن به
بانک های عمومی برای مردم ،در میان سیاستمداران کالیفرنیا قدرت گرفت و نگارش
الیحه  AB857از ســوی میگل ســانتاگو ،نماینده دموکرات لس آنجلس درخانه
نمایندگان کالیفرنیا از همین دیدگاه شکل گرفت که مالیات های عمومی مردم کالیفرنیا،
درخدمت سرمایه گذاری دربانک ها برای وام های عمومی هزینه شود.

عشق را باور مکن | عشق باید پادر میونی کنه
(بهمراه  25داستان دیگر)

مولف/نويسنده  :دیوید رضایی اصل

معرفی کتاب های هفته دهم:

شرکت کتاب در نظر دارد ،به منظور ترویج فرهنگ کتاب خوانی و آشنایی بیشتر عالقمندان به کتاب ،هر هفته کتاب های
پرفروش را به همراه مشخصات و چکیده ای از آنها به فارسی زبانان بویژه هموطنان گرامی معرفی نماید.
*کتابمنتشرشدهدرشرکتکتاب:
عنوانکتاب:چگونهباحجابشدیم
نویسنده:مهرانگیزکار
انتشارات:شرکتکتاب
تعدادصفحات121:صفحه
قیمت 15:دالر

معرفینویسنده:
مهرانگیزکار،وکیل،نویسندهوکنشگرحقوقبشربویژهحقوقزناناست.ویدرسال۱۳۲۳
در اهواز به دنیا آمده و دانشآموخته دوره کارشناسی رشته حقوق دانشکده حقوق و علوم
سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران می باشد .مهرانگیز کار پس از بازگشت از کنفرانس «ایران
بعد از انتخابات» در فروردین سال ۱۳۷۹که توسط بنیاد هانریش بل در برلین برگزار شده بود
(مشهور به کنفرانس برلین) مورد بازجویی قرار گرفت و دستگیر شد .وی به مدت دو ماه در
زندان اوین زندانی بود و سپس از آن آزاد شد ،پس از آن در یک محاکمه ی غیرمنصفانه به
چهارسالحبسمحکومشد،اما اوموفقشدبهخارجازکشوربیاید.کتابهای«:خانهنرگس»
و«چگونهباحجابشدیم»ازدیگرکتابهایمنتشرشدهایننویسندهتوسطشرکتکتابمی
باشد.
برگرفتهازکتاب:
 ...زنان مارکسیست انقالبی زودتر از زنان غیرسیاسی که تب انقالب به جانشان افتاده بود ،با
حجاب شدند  .از یکی شان شنیدم ،شش تن از آنان که اعضای کنفدراسیون دانشجویان فعال
مخالف شاه و مقیم خارج از کشور بودند ،در سال 1356در پناه فضای باز سیاسی آن روزگار
که خواسته جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا از شاه بود ،به ایران بازگشته اند و رفته اند
مشهد و مراسم روز هفده دی که روز کشف حجاب دوران رضا شاه است ،چادرسرکرده و به
عالمتاعتراضبهبیحجابیدرمیدانیازشهرشعاردادهوتنیچنداززنانباحجابرادورآن
میدانجمعکردهاند.مطبوعاتخبرایننمایشسیاسیواعتراضیرابدونشناساییبازیگران
نمایش درج و داغ دشمنی های کهنه با رضا شاه را تازه کردند .این سازو کارهای سیاسی زنان،
نخستین عالمت هایی بود که در محافل تصمیم گیری انقالب بی شک به آن اعتنا می شد و
طراحیبرنامهحجاباجباریازنگاهرهبرانومدیرانحکومتبعدیشدنیجلوهمیداد.از
ایننگاهیقینحاصلمیشدکهجامعهظرفیتوتحملالزمبرایپذیرشحجاباجباریرا
دارد .آزمون های هوشمندانه ای بود که زنان به آن پاسخ های هوشمندانه ای نمی دادند.
درآندورانفقطخانمدکترمهرانگیزمنوچهریانتاحدودیدرمحافلحقوقیوسیاسیزنان
منتقدشاهوجاهتداشت.زنانمتفکروتحصیلکردهمقاومتاورامیستودند.منوچهریاندر
زمان شاه سناتور مجلس سنا بود و با این مجلس به علت اختالف نظر درباره حقوق زنان در
افتادهوبهاعتراضاستعفادادهبود...شایداگراوشجاعانهپرچمیباالبردهبود،پیشازفاجعهاز
حرکت های کج و معوج و نابسود زنان تحصیل کرده و سرگردانی پیشگیری می کرد و مانع
می شد تا آن ها در مسیریابی به خطا بروند و در انقالبی گری به زبان خود اغراق کنند .درست
است که رهبری انقالب را آیت اهلل خمینی در دست داشت ،اما حضور خرده رهبران همواره
دربزنگاههایتاریخیتأثیرگذاراست(...ص)16
 ...با آن که رعایت حجاب هنوز وجهه قانونی نداشت و فقط به صورت اخالقی در ادارات
دولتیقابلطرحبود،امامدیرانانقالب،توصیهخمینیرابهاجباردرپوشیدنحجاباسالمی
در تمام محافل عمومی تفسیر کردند و پیش از آن که قانونی تصویب شود که بی حجابی را
جرمبشناسد،دستوردادندکهرسیدگیبهآندرصالحیتدادگاههایانقالباسالمیودادگاه
های انقالب ارتش است.
به این ترتیب حجاب اجباری تبدیل شد به فرمان نظامی از باال که سطح کشور را فراگرفت .به
گونه ای که روایت شد ،این تنها زنان تهرانی نبودند که درون حکومت را درگیر نافرمانی های
خود کرده بودند ،زنان شاغل در سراسر کشور پس از بیش از یک سال و نیم از صدور فرمان
رهبر ،زیرفشار هرزه گویی ها و پاکسازی ها و توبیخ ها تسلیم نمی شدند .سرانجام با امضای
شخصیتهایمشهوربهبیرحمیوجنایتکاریکهارتشودادگاههایانقالبرازیرسلطه
داشتند وارد ماجرا شدند و این اشاره ای است بر این که حجاب اجباری زیر تأثیر مقاومت زنان
شاغل ایرانی ،در سراسر کشور از یک موضوع اخالقی و توصیه ای اداری فراتر رفت و ماهیت
فرامینخشونتبارنظامی-انقالبیبهخودگرفت)76(.
...درمورد برخورد با زنان بی حجاب قانونی دست نبود .سرانجام به یک اقدام جبرانی دست
زدند .قانون بازسازی نیروی انسانی را در تاریخ 19مهرماه 1360از تصویب گذراندند و دربند
 6ازاینقانونتأکیدکردندکهعدمرعایتحجاباسالمیدرردهخطاهایانضباطیکارمندان
دولت است( .ص)79
به تدریج پیام های مادران شهدا کم اثر شد و این مادران به ذات مادرانه شان بازگشتند و ناله و
نفرین ها به گوش مدیران جنگ و مدافعان ادامه جنگ رسید ،وصیت نامه ها با هدف تثبیت
حجاب ،با پوشش جنگ به صورت کامال رسمی مانند یک امریه انتشار می یافت .شورای
مرکزیانجمنهایاسالمییکاخطارکوتاهرااینگونهمنتشرکرد:خواهرم،سیاهیچادرتو
کوبندهترازسرخیخونمناست.رعایتحجاباسالمیالزامیاست.درغیراینصورتبا
عکس العمل شدید مردم روبه رو خواهد شد( ...ص)89
در سال 1376با روپوش و مقنعه در دفتر وکالتم نشسته بودم که جمعی از مردان جوان که می
گفتند در حوزه علمیه قم درس خوانده اند و پرسشی دارند ،در زدند و وارد شدند .ابتدا دست
و پای خود را گم کردم و ترسیدم .زود متوجه شدم به هدف یک توضیح تاریخی راه دفتر را
پیش گرفته اند .شاید به جاهای دیگر هم سر می زند .حرفشان خالصه و کوتاه شده این بود:
دوران خدمت هر یک از ما در جبهه های جنگ که به پایان می رسید ،به شهرها و روستاهای
محلاقامتبازمیگشتیموجویایکارمیشدیم.مارابهصورتجمعیصدامیزدندومی
گفتند:جنگشمادرجبههخارجیپیروزمندانهبهپایانرسیدهاماجنگدرجبههداخلیمکمل
آناست.شمارااعزاممیکنیمبهخطوطاولجبههجنگداخلیبابازماندگاناستعمار.تردید
نکنیدهریک اززنانخطریجدیبرایانقالبواسالمبهشمارمیروند.آنهارامانندسربازان
آمریکاییواسرائیلیوعراقینگاهکنید.ریشهاینفسادرابخشکانید....اینجواناندریکتصمیم
گیریجمعیآمدهبودندنزدمنتابگویندچگونهازبازگشتازجبههجنگخارجی،آنهارا
به جبهه جنگ با زنان بی حجاب اعزام کرده اند .حالل بودی می طلبیدند و تمنای ثبت واقعه
در تاریخ را داشتند .اشک ها ریختند و ریختیم و دست ها را به هم رساندیم ،پرده ها از میان ما
فروریختهبود.عارفانهباهمبسیاررازونیازکردیم.رفتنددیگرندیدمشان.وقتیدفتروکالترا
ترک کردند ساعت از نیمه شب می گذشت و من مبهوت مانده بودم که درون البیرنت قدرت

والبی ،سرانجام سرمان به کدام دیوار می خورد و ایجاد این همه نفاق و دشمنی در مردم به کدام
فاجعهملیمنجرمی شود!( ص)121

* کتاب منتشر شده خارج ازایران:
عنوان کتاب:زنگی های گود قدرت
نویسنده :مسعود نقره کار
انتشارات :فروغ ( آلمان)
تعداد صفحات 525 :صفحه
قیمت  32 :دالر

معرفینویسنده:
مسعود نقره کار  :متولد ۱۳۳۲خورشیدی در تهران ،پزشک  ،نویسنده و پژوهشگر که از سال
 ۱۳۴۷کوششهاینوشتاریخودراشروعکردوباچاپمقاالتادبی،اجتماعیونیزسیاسی
به عنوان نویسنده ای پرکار و جدی به کار پرداخته است .تا کنون ۲۷کتاب از این نویسنده در
چهارعرصهمنتشرکردهاستکهعبارتنداز:
 -۱تاریخ جنبش روشنفکری و کانون نویسندگان ایران ( ۶کتاب) ،برای نمونه :مجموعه ی۵
جلدی”بخشیازتاریخجنبشروشنفکریایران،بررسیتاریخی–تحلیلیکانوننویسندگان
ایران ”
-۲دگراندیشیوکشتاردگراندیشاندرایران( ۵کتاب)،براینمونه:کتابمقدمهایبرکشتار
دگراندیشاندرایران
 -۳پزشکی و روانشناسی ( ۸کتاب) ،برای نمونه” :مقدمه ای بر روانشناسی علمی – پاولوف
گرایی” ،کتاب ”تراژی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در ایران”
 -۴ادبیات داستانی ( ۸کتاب) ،برای نمونه :رمان “بچه های اعماق” ،مجموعه ی داستان کوتاه
”نوعیاززندگی”،ورمان”مسیحگورستانطالیی”بهزبانانگلیسی
جدیدترین کتاب دکتر نقره کار زنگی های گود قدرت است که به نقش سیاسی و اجتماعی
جاهل ها و الت ها در تاریخ معاصر ایران پرداخته که در اینجا به معرفی این کتاب می پردازیم:
معرفیکتاب:
پیوندآخوندیسموجاهلیسم«:اینهاعالقمندبهاسالمهستندواگریکروزییککارهایی
کرده اند ،عرق دینیش بوده ،این ها نوکر امام حسین هستند ،در عرض سال همه فکرشان این
است که محرمی بشود ،عاشورایی بشود و به عشق امام حسین سینه بزنند ،خرج بکنند ،چه
بکنند و از این حرف ها ،از این ها خاطر جمع باشید (« .سخنان آیت اهلل خمینی درباره جاهل
ها و الت ها ،از کتاب «ناگفته ها» خاطرات حاج مهدی عراقی ،ص )175تلنگر را این پرسش
زد :نمی دانم این قدرتی که شما اروپایی ها را بر ما مسلط کرده چیست ،و موجب ضعف ما و
ترقیشماچیست؟اگرسرآغازتاریخمعاصرمیهنمانراپرسشعباسمیرزا،فرزندفتخعلیشاه
قاجارازمسیوژوبر،وتالشبراییافتنپاسخاینپرسشفرضکنیم،یعنیازهنگامهشکست
ایران در جنگ های ایران و روس تا به امروز ،با تاریخی پر فراز و نشیب و شگفت انگیز روبرو
خواهیمشد.تاریخیکهمجموعهایازرخدادهاووقایعسیاسیواجتماعیغیرقابلپیشبینی
و انتظار زمینه ساز شکل گیری اش شده اند(.ص)7
هدفایننوشتارپرداختنبهبحثوگفتماندربارهنقشسیاسیاجتماعییکیازگروههای
اجتماعیدرگیردراینرخدادها،یعنیگروهلوطیهاوجاهلهاوالتهادربرخیازدورهها
ومقاطعاست.گروهاجتماعیکهمهرخودرابربسیاریاز رخدادهایاجتماعیوسیاسیزده
وحضورفعالوتاثیرگذارسیاسیواجتماعیداشتهاند.اکثرروشنفکرانوکوشندگانسیاسی
و فرهنگی با برخوردهای کلیشه ای و غیر مسئوالنه ارزش و اهمیتی برای این گروه اجتماعی
قائل نشده اند .حضور بخش بزرگی از گروه اجتماعی الت ها و جاهل ها در کودتای 28مرداد
 ،1332شورش  15خرداد  1342و انقالب بهمن  ، 1357فتح بابی در راه دستیابی به تحلیل
واقعیدربارهاینگروهاستکهعلیرغمتاثیرگذاریشبرسیردگرگونیهاوتحوالتسیاسیو
اجتماعی،جایشدرمعرفتشناسیاجتماعیوجامعهشناسانهخالیاست.

کتاب منتشر شده در ایران( :تاریخی)
* عنوان کتاب :نقش ارتش در تحوالت
تاریخیایران
نویسنده:سرلشگرناصرفربد
انتشارات:کومش
تعداد صفحات 534 :صفحه
قیمت  25 :دالر

معرفینویسنده:
سرلشــکر ناصر فربد متولد  1301خورشیدی در تهران ،یکی از رؤسای سابق ستاد ارتش
ایران و از اعضای شــورای مرکزی حزب ایران و عضو پیشین هیئت حزب رهبری جبهه
ملی ایران است .وی تحصیالت خود را در دانشکده افسری ارتش به پایان رسانید .وی دوره
دانشگاه پدافند ملی ،دوره تخصصی زرهی در دانشکده زرهی فورت ناکس کنتاکی ،دوره
عالی فرماندهی و ستاد در دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش آمریکا ( ،)۱۳۳۹دانشکده دافوس
(پاکستان)۱۳۴۹-دورهدافوسدانشکدهفرماندهیعالیوستادمشترک ۱۳۴۶راگذارند.ناصر

فربد با توجه به تخصص در رده زرهی در نیروی زمینی ارتش و در ردههای مختلف فعالیت
خود را آغاز کرد و تا رده فرماندهی یگانهای زرهی ایران در سال ۱۳۵۰با درجه سرتیپی ارتقا
یافت .تیمسار فربد از زمره کارشناسان امور نظامی در رده مسائل راهبردی و امنیت ملی ایران
بود کهبه عنوان نماینده ایران در پیمان سنتو حضور داشت و از دولت پاکستان نشان قائد اعظم
رادریافتکرد .فربددرتاریخ ۱۵مهر ۱۳۵۴بادستورمحمدرضاشاهتوسطارتشبدغالمرضا
ازهاریازسمتفرماندهیدانشکدهافسریکنارگذاشتهشدودرسمتآجودانیستادارتش
شاهنشاهیبازنشستهشد.
پس از انقالب ،1357فربد به اتفاق دیگر امیران و افسران ملی جناح نظامی شورای انقالب را
تشکیل میدهد  .پس از برکناری سرلشکر قرنی در تاریخ ۶فروردین ۱۳۵۸با فرمان مهدی
بازرگانف نخست وزیر و تصویب شورای انقالب به ریاست ستاد کل ارتش منصوب شد.
او در  30تیرماه  1358از سمت خود در اعتراض به سیاست های دولت موقت در کردستان
استعفاکرد.تیمسارفربدازاعضایشورایمرکزحزبایرانبودوازسال ۱۳۸۴توسطشورای
مرکزیجبههملیبهعضویتدرهیئترهبریجبههملیایرانانتخابشدوتاسال 1394در
اینسمتباقیماند.ازجملهفعالیتهایفربددرمدتکوتاهمسئولیتخوددرارتشمیتوان
به نامگذاری روز ۲۹فروردین به نام روز ارتش نام برد .تألیفات وی عبارتند از :انسان و هستی ،
نقشارتشدرتحوالتتاریخیایران(،)۱۳۸۳عصراستعمارزدایی-امیرکبیر،)۱۳۴۵(-ادراک
من از هستی (. )۱۳۵۴
دربخشی از این کتابمیخوانید:
ارتش و نیروهای مسلح ایران به ویژه در دوران پهلوی ها با هر معیار که سنجیده شود ،نهادی
استثنائی می بود که رژیم از لحاظ تاریخی موجودیت خود را به وسیله کودتاها ،مدیون آن بود.
کودتاینظامیسوماسفند 1299وکودتاینظامی 28مرداد 1332هردوشاهانسلسلهپهلوی
را به قدرت رساندند و هر دو پادشاه نیز برای حکومت مقتدرانه بر کشور به ارتش ایران تکیه
داشتند و هر دو سلطان همچنین تقویت نیرهای مسلح ارتش را وجهه همت خود ساختند و
حفظ وفاداری ارتش را به شخص خود از مقدم وظائف سلطنت خویش می دانستند و هر دو
پادشاه با تسلط مستقیم بر ارتش ،آن نیرو را وسیله اعمال قدرت و فشار و اختناق قرار دادند.
ارتشدردورانسلسلهپهلویچنانکهدیدیمبامعیارهایمدرنقرنبیستمتشکیلیافت،منظم
و متحدالشکل و مجهز به پیشرفته ترین سالح ها و تجهیزات زمان خود بود و همچنین ،از
ورزیده ترین متخصصین نظامی و باالترین تکنسین های وسائل رزمی برخوردار می بود .به
طوری که تشریح گردید از اواسط دهه 1349ارتش ایران به عنوان بزرگترین خریدار اسلحه و
مهماتوتجهیزاتآمریکاییواروپائیوشورویدرجهانگردیدبهترتیبیکهتامدتزیادی
توجهخاصجهانیانرادراینبارهبهخودجلبکردهبودوبهواسطههمینتدارکهایوسیع
نظامیبودکهکشوردرفاصلهزمانیکوتاهیبهیکیازقدرتهایبزرگآسیاییغربیتبدیل
گردید به نحوی که در تعادل قدرت ها و در منطقه و روابط بین المللی تأثیر قابل مالحظه ای
داشته و به صورت عمده ترین وسیله تأمین و کنترل سیاست داخلی و منطقه ای درآمده بود.
درعینحالچنانچهدرپیشبررسیگردید،کشورآمریکانیزمشوقتبدیلارتشایرانبهیک
قدرت برتر منطقه ای بود و به طور خالصه ،توسعه و قدرت نظامی در کشور و آثار داخلی و
خارجی آن نتیجه ترکیبی از رژیمی قدرتمند با حمایت و پشتیبانی غرب و اوضاع تغییر یافته
سیاسیواقتصادیبینالمللیمیبود(...ص)339
*کتاب منتشر شده در ایران(:کودکان و نوجوانان)
عنوان کتاب:قصه های پندآموز جوامع الحکایات و قابوسنامه

گردآوری و بازنویسی :زینب علیزاده لوشابی
انتشارات :هنارس
تعداد صفحات197 :صفحه
قیمت  20 :دالر

دربارهکتاب:
این کتاب که برای کودکان و نوجوانان بسیار مناسب می باشد ،شامل قصه های پندآموزی از
جوامع الحکایات و قابوسنامه است از جمله :خواب بد پادشاه ،ببین چه کسی از تو خوشش
می آید؟ ،به لقمه کسی نگاه نکن! ،دزد امانت دار ،شاهزاده ای که نمی خواست گدایی کند!،
اگر قناعت می کرد ،مردی که در حق خودش بدی کرد ،سگ شکاری ،جواب حسابی،
حاکم و خدمتکار باهوش ،بگو این باغ مال کیست؟ ،حضرت سلیمان و فرشته مرگ ،تاجر
و جواهر قیمتی  ،رئیس دزدها و راهی برای آشتی با خدا ،دزدها و مرد روستایی ،مردی در
آرزوی دزدی ،نیکی کن و در آب بینداز ،موش کوچولو و مار زورگو ،راضی به عظای خدا،
اسکندر و همنام وی  ،انوشیروان و باغبان پیر ،ابراهیم و توانگر بی ادب و ...
برگرفته از کتاب :
حضرت سلیمان یکی از پیامبران بزرگ الهی بود که خدا قدرت زیادی به او داده بود .همه
دریاها و خشکی ها به اضافه باد و فرشته ها در خدمت او بودند .روزی از روزها حضرت
سلیمان با چند نفر دیگر نشسته بودند و با هم حرف می زدند .درهمین لحظه فرشته مرگ
یعنی عزرائیل به شکل یک مرد وارد جمع آنها شد .حضرت سلیمان او را شناخت ،اما بقیه
او را نشناختند .در بین آن ها مردی بود که کنار حضرت سلیمان نشسته بود .عزرائیل به دقت
به او نگاه کرد و اخم هایش درهم رفت.کمی بعد عزرائیل از حضرت سلیمان خداحافظی
کرد و رفت .آن مردی که کنار حضرت سلیمان نشسته بود از او پرسید :آن کسی که چند
لحظه پیش به اینجا آمد چه کسی بود؟ حضرت سلیمان لبخندی زد و گفت :یکی از فرشته
های خدا ،اسمش عزرائیل و فرشته مرگ است .مرد از شنیدن این حرف ترسید .به حضرت
سلیمان گفت :او وقتی داشت به من نگاه می کرد ،اخم کرده بود .نکند امروز بخواهد من را از
این دنیا ببرد؟ ! خواهش می کنم تو که پیامبر خدا هستی و قدرت زیادی داری به باد دستور
بده که من را به یک جای دور مثال به هندوستان ببرد تا فرشته مرگ دستش به من نرسد و
کاری به کار من نداشته باشد .حضرت سلیمان با اینکه می دانست این کار فایده ای ندارد و
کسی نمی تواند از سرنوشت و مرگ نجات پیدا کند ،اما خواهش مرد را انجام داد .بعد از
چندساعت،بازعزرائیلبهخدمتحضرتسلیمانآمد.حضرتسلیمانگفت:کجارفتی؟
عزرائیل گفت :به هندوستان رفته بودم .حضرت سلیمان گفت :چرا به آن مردی که پیش من
بود اخم کرده بودی؟ او ترسید و از من خواست تا به باد دستور دهم او را به هندوستان ببرد
که از دست تو خالص شود! عزرائیل گفت :من به او اخم نکردم ،فقط از این تعجب کردم
که قرار بود امروز او را در کشور هندوستان قبض روح کنم .از این تعجب کردم که او یک
روزه نمی تواند این همه راه تا هندوستان برود و من هم که قرار است او را از هندوستان به
آن دنیا ببرم .می دانستم که این کار انجام می نشود ،ولی نمی دانستم چطوری این کار قرار
است انجام شود .حضرت سلیمان چیزی نگفت .عزرائیل گفت :هیچ کس نمی تواند از
سرنوشت و چیزی که برایش مقدر شده است فرار کند .مرگ  ،حتمی است و انسان هرجا
باشد ،باالخره مرگ به سراغش می آید( .ص)138
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08Global.net/08event
دنبال کنید

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

رویدادهای هفته:

از آدینه  11اکتبر 2019

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی

189
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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ساخت تنها  60درصد واحدهای مسکونی برای خانوده های کم درآمد
گزارش مالی کنترولر شــهر لس آنجلس در زمینه خانه سازی برای بی خانمان ها
که از ســوی «ران گالپرین» انتشار یافته است ،نشان می دهد که گرچه قرار بوده
از محل  1.2میلیارد دالر اوراق برای الیحه  1000 ،HHHواحد مســکونی ارزان
قیمت برای بی خانمان ها ســاخته شــود ،تنها ممکن است  60درصد واحدهای
مسکونی ساخته شود.
در حال حاضر  114پروژه برای این اوراق قرضه تصویب شده اند که برای نمونه
به ساخت خانه هایی با میانگین قیمت طراحی شده اند و با توجه به این که 800
میلیون دالر از بودجه یاد شده تا پایان سپتامبر برای خانه هایی با قیمت  600هزار
دالر و  220هزار دالر در نظر گفته شده است ،تنها می تواند در نهایت  7640واحد
مســکونی را به پایان ببرد که  5873واحد آن زیر پشتیبانی مالی جدول های این
پروژه ها برای افراد کم درآمد خواهد بود و در نهایت به ساخت سرپناه های رایگان
منجرنخواهد شد.

دریافت داروی  HIVبدون نسخه
در کالیفرنیا
با امضای گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا ،الیحه  ،SB159مبنی بر اجازه استفاده از
داروی درمان  HIVبدون نسخه اجرایی می شود.
این الیحه که از سوی «اسکات وینر» ،سناتور دموکرات سانفرانسیسکو و«تادگلوریا»
نماینده دموکرات ســن دیگو در مجلس ایالتی نوشته شــده است ،اجازه می دهد که
داروخانه ها دارویی را که PREPخوانده می شوند و برای پیشگیری از  HIVاست و
داروی  PEPرا که پس از ارتباط و در معرض بیماری قرار گرفتن قابل استفاده است،
بدون نسخه در اختیار افراد قرار دهند.
این قانون به شرکت های بیمه اجازه نمی دهد که برای ارائه دارو به بیماران ،تقاضای
اجازه پیش از دستور را بنمایند و در صورت نیاز ،پزشکان می توانند بدون تصویب بیمه،
آن را تجویز نمایند.
ناگفته نماند که این دو دارو همانند داروهای ضدبارداری ،نوع پیش از رابطه و پس از
برقراری ارتباط دارد.

