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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اعترافات روح اهلل زم و ارائه اطالعات
ازمهره سوخته اطالعاتی

در صفحات دیگر:

گزیدهخبرهایهفتگیاز
پایتختآمریکا

مهتاب فرید  -خبرنگار بین المللی
منبع :رادیو ایران KIRN 670 am
معرفیجنایتکارانجمهوریاسالمی
در صفحه 4

معرفی کتاب :درصفحه 10

حمایت « جمشید مقدم» هنرمند
کرد ایرانی از کردهای سوریه
مدیرعامل شرکت وودبریچ گروپ
به  25سال زندان محکوم شد
فرماندارکالیفرنیاافزایشبهرهوام
بانکی را محدود کرد
رئیسپیشینادارهمترویلس
آنجلسدعوتبههمکاریشد
نانسنگکایرانیدرجایگاهبرترین
 50نان جهان

بنابه گزارش منابع خبری ،روح اهلل زم
در برنامه ای که در شامگاه پنج شنبه
 17اکتبر از صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران پخش می شد ،اعتراف
کرد محمد حسین رستمی از نیروهای
موسوم به «مدافع حرم»  ،یکی از منابع
اطالعاتی وی بوده است که در قبال
دریافت پول برای او اخبار مربوط به
عملیات نظامی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ایران در سوریه را ارسال می
کرده است.
روح اهلل زم در ایــن اعترافات گفت
که محمدحسین رستمی مدعی بود
،اخبار او از صحت و درستی باالیی
برخوردار است.
در بخشی از این تصاویر پخش شده
در صدا و سیمای جمهوری اسالمی

ایران درحالی که زم بر روی صندلی
نشسته است و در کنارش پرچم ایران
و سپاه پاسداران قرار دارد و صدایی
به عنوان صدای محمد حسین رستمی
پخش شد که به روحاهلل زم میگفت:
«هنوز پول به دستم نرسیده است ،پول
جور کن روحاهلل ،پول ،پول»..
الزم به ذکر اســت که محمد حسین
رستمی مدیر سایت عماریون ،یکی
از سایتهایی است که برای مقابله با
مخالفان و منتقدان جمهوری اسالمی
در فضای مجازی راه اندازی شده بود.
محمد حسین رستمی از چهرههایی
بود که از او ب ه عنوان «نیروی ارزشی و
حزباللهی» نامبرده میشد و حتی به
شکل داوطلبانه راهی سوریه شده بود،
اما در سال  )2015( 1394بازداشت و

بهاره زارع بهاری در خطر دیپورت به ایران
بهاره زارع بهاری ،دانشجوی سال آخر دندانپزشکی

شــرکت می کنند درخواست دارم که پرچم عربی

و دختر شایســته ایران در مســابقات دختر شایسته نشان جمهوری اســامی را استفاده نکنند و پرچم
 ۲۰۱۸چین ،در خطر دیپورت بــه ایران قرار دارد! شیرخورشید را به همراه داشته باشند .

او در فیلمی که از طریق یوتیوب منتشر کرده است ،و از همیــن جا اعالن میکنم اگر دختری از ســال

می گوید که دستهایش را به صندلی فرودگاه دستبند

آینده با پرچم عربی شــرکت کند نــه تنها نماینده

تقاضای جمهوری اسالمی دستگیر شده است.

مظلوم ایران است

زدهاند و به او گفتند که توســط پلیــس اینترپل به مردم ایران نخواهد بود بلکه خائن به وطن و مردم

بهاره در فیلــم خود بازگو می کنــد که جمهوری
اسالمی ایران تروریست است و اگر شما مرا به آنجا

دیپورت کنید ،مسئولین جمهوری اسالمی من را می
کشند ،ولی پلیس به حرفهای او اعتنایی نمی کند...

بهاره زارع بهاری پیشتر در اینستاگرام خود نوشته بود:

من  ،دخترشایســته میس گلــوب  ۲۰۱۸و دختر
شایســته میان قاره ای ،۲۰۱۹از همه ی دخترانی

که در ســالهای آینده در مســابقات دختر شایسته

« اگر طرف حق نمی ایستی ،الاقل برای ظالم کف نزن».
فیلم دستگیری بهاره زارع بهاری را دراینجا می
توانید مشاهده کنید

فیلم دستگیری بهاره زارع بهاری

(کلیککنید)

به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به ده
سال زندان محکوم شد.
خبرگزاری ایرانشهر :با توجه به اعتراف
روح اهلل زم در مورد مهره سوخته ای
چون محمد حسین رستمی به نظر می
رســد تئوری افرادی که بر این باور
بودند و هســتند که روح اهلل زم خود
یکی از مهره های اطالعاتی جمهوری
اسالمی است که ماموریتش در خارج
از ایران پایان یافته و به داخل کشور
مراجعت نموده است ،قوت میگیرد.
برای مشاهده فیلم اعتراف روح اهلل
زم می توانید به بخش چند رســانه
ای ،گزارشــات دیداری خبرگزاری
ایرانشهر یا به نشانی زیر مراجعه کنید.

کلیک کنید
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حمایت « جمشید مقدم» هنرمند کرد ایرانی از کردهای سوریه

پرویز فنیزاده

( مش قاسم ) در سریال داییجان ناپلئون

بازیگر تآتر ،سینما و تلویزیون ایرانی بود

« جمشــید مقدم» هنرمند کرد ایرانی که با نام هنری جمشــید فعالیت می
کند مقیم فرانسه است و این روزها در تور هنری خود در امریکا و کانادا
در لس انجلس به ســر می برد ،با ارســال یک ویدئو کلیپی به خبرگزاری
ایرانشــهر به تجاوز نیروهای نظامی ترکیه به ســرزمین کردهای ســوریه
واکنش نشــان داد .وی در این ویدیو کلیپ ضمن پشــتیبانی از کردهای
ســوریه ،تجاوز نیروهای نظامی ترکیه به آنها را محکوم کرد.
جمشــید تخصیص کلیه منافع خالص از کنسرت آتی خود در لس انجلس
را به کردهای ســوریه از طریق ســازمان کردهای مقیم جنــوب کالیفرنیا
اعالم نمود.
خبرگزاری ایرانشــهر با تماس با نیما اردالن مســئول ســازمان کردهای
مقیم جنوب کالیفرنیا از چند و چون این خبر پرســش نمود .آقای اردالن
در این رابطه اظهار داشــت :ســازمان کردهای جنوب کالیفرنیا که از ۲۰
ســال پیش در کالیفرنیا به ثبت رســیده ،به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی
از سوی دولت فدرال امریکا شــناخته شده است و تمامی پرداختها به آن
مشــمول معافیت مالیاتی است.
نشانی سامانه سازمان کردهای جنوب کالیفرنیا  Kurdishcsc.orgمی باشد.
گفتنی اســت ،کنســرت جمشــید در لس انجلس درتاریخ  ۲۷نوامبر در
دالبی تیاتر برگزار می شود.

مدیرعامل شرکت وودبریچ گروپ به
 25سال زندان محکوم شد
رابرت شــاپیرو مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و امالک وود بریچ گروپ
در شرمن اوکس کالیفرنیا ،روز چهارشنبه  16اکتبر در دادگاه فدرال فلوریدا،
به ســبب تقلب در ســرمایه گذاری و سیستم وام دهی و امالک و نیز از بین
بردن  1.3میلیارد دالر از ســرمایه های مردم ،به  25سال زندان محکوم شد.
این شرکت که مرکز آن در شرمن اکس است و در کالیفرنیا ،فلوریدا ،تنسی،
کلرادو و کنه تیکت شــعبه دارد به ســرمایه گذاران وعده های بهره باال در
امالک می داد و از جوالی ســال  2012تا پایان  ، 2017پول  130مشتری را
دریافت نموده و به روش کاله به کاله کردن ،یعنی با پرداخت پول ســرمایه
گذاران قدیمی از پول ســرمایه گذاران جدید ،برای خود میلیون ها دالر پول
ســاخته بود که با اعالم ورشکســتگی فصل  11از پرداخت پول خودداری
کرده بود.
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فرماندار کالیفرنیا افزایش بهره
وام بانکی را محدود کرد
درحالی که نرخ بهره بانکی از سوی دولت فدرال  2درصد تعیین شده است ،بانک های
کارت های اعتباری برای مصرف کنندگان نرخ بهره را تا  29درصد نیز رسانده اند.
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا با امضای قانون جدیدی ،میزان افزایش بهره برای وام
هــای بین  2500تــا  9999دالر را محدود کرد و بانک ها و وام دهندگان نمی توانند
بیــش از  36درصد افزایش را برای آن  2درصد به عنوان کارمزد خود دریافت کنند.
این افزایش ،کمتر از یک درصد خواهد بود و افزون بر آن وام دهندگان باید آموزش
ضروری و الزم را در اختیار مصرف کنندگان در مورد شیوه محاسبه بهره وام قرار دهند.

الحاق  15الیحه تکمیلی به الیحه
خرید اسلحه در کالیفرنیا
گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا در پاسخ به نیازهای مطرح شده در مورد شدت بخشیدن
به قوانین خرید اسلحه 15 ،الیحه تکمیلی را نسبت به الیحه های موجود ،امضا کرده
و به آن ها افزوده است.
فرماندار کالیفرنیا در روز آدینه  11اکتبر با امضای الیحه  SB61که از سوی سناتور
آنتونی پورتانتینو نوشته شده است ،خرید اسلحه نیمه خودکار را به یک بار در هر ماه
محدود کرد .این الیحه نیز فروش اسلحه نیمه خودکار را به افراد زیر  21سال ممنوع
می کند .اجازه پیشین قانونی برای فروش اسلحه های نیمه خودکار به افراد جوان را
لغو می کند و داشتن پروانه شکار نمی تواند پروانه خرید برای این گونه اسلحه ها برای
افراد زیر 21سال باشد .این قوانین از سوی اتحادیه ملی اسلحه ()NRAبه شدت مورد
انتقاد قرار گرفته و گفته اند که این قوانین جامعه را امن نمی کند.

رئیس حزب دموکرات کالیفرنیا بر پایبندی ارزشهای این حزب تأکید کرد
حــزب دموکرات کالیفرنیا پــس از هزینه کردن بیــش از  800هزار دالر،
ناگزیــر بــه پرداخت توافقــی  378348دالر به شــاکیان پرونده مزاحمت
جنسی و دســت درازی رئیس حزب دموکرات کالیفرنیا ،اریک باومن شد.

شــاکیان این پرونده آلتون ونگ ،ویلیام رودریگز کندی و کیت ارلی بودند
که در ژانویه  2019شــکایت مشــترک خود را مبنی بر مزاحمت جنسی و
دست درازی به دادگاه تسلیم کرده بودند.

راســتی هیکز ،رئیس کنونی حزب دموکرات کالیفرنیا گفت 9 :میلیون عضو

حــزب دموکرات کالیفرنیــا از ما انتظار دارند که به اصــول اخالقی پایبند
باشیم و انصاف را در اعتراض های همکاران به عنوان ارزش رعایت کنیم.

از این روی ،با توافق بر پرداخت خسارت ،به روند پاسخگویی بر مبناهای
ارزشی حزب ادامه می دهیم.

رئیسپیشینادارهمتروی
لس آنجلس دعوت به همکاری شد
«اریک گارستی» شــهردار لس آنجلس برای نظارت بر  18پروژه ساخت سرپناه
برای بی خانمان ها« ،نیک پت ساراس» رئیس پیشین اداره متروی لس آنجلس را
به همکاری دعوت کرد.
اریک گارســتی دردعوت از نیک پت ساراس که  76سال دارد و یک مهندس با
تجربه درزمینه برنامه ریزی توســعه است ،گفت :برایحل مشکل ساخت سرپناه
برای بی خانمان ها با توجه به اینکه کارشناســان ارشــد دپارتمان های مختلف
شــهرداری با همکاری یکدیگر پروژه ها را رهبری می کنند ،لیکن نیاز بود برای
نظارت بیشتر ،یکی از کارشناسان بیرون از محدوده درونی شهرداری به همکاری

Iranian InformationCenter

دعوت می شد.

08Global.net
(818) 9 - 08 08 08

باید اشاره کرد که نیک پت ساراس ،افزون بر نظار بر پروژه های بی خانمان ها ،بر
پروژه گسترش بزرگراه  405نیزنظارت خواهد نمود تا در یکسال به پایان برسد.

فرد متقلب در پرسشنامه ورود به دانشگاه به  3هفته زندان محکوم شد

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
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قاضی فدرال در پرونده تقلب در ورود به دانشگاه ها ،روزچهارشنبه  16اکتبر ،زنی به نام
مارجوری کالپر را که در پرسشــنامه ورود به دانشگاه برای پســرش او را به دروغ یک
آفریقایی -آمریکایی و التین تبار و نخستین عضو خانواده برای ورود به دانشگاه قلمداد کرده
بود ،را به 3هفته زندان محکوم کرد.
او برای این که مطمئن شود که فرزندش به دانشگاه راه می یابد با پرداخت  15هزار دالر به

ریک سینگر،امتیاز او را در آزمون ACTو SATافزایش داده بود.
او افزون بر 3هفته زندان ،محکوم به پرداخت 9500دالر جریمه نقدی و 250ساعت کار به
عنوان خدمات رایگان عمومی تحت نظر بودن را در پرونده محکومیت خود خواهد داشت.

این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
و هم آن را چاپ نموده و بخوانید

Los Angeles, CA, USA
Te l : 8 1 8 9 0 8 0 8 0 8
fax:818 908 1457
w w w. 0 8 G l o b a l . n e t
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب «چهره جنایت» انتشارات سازمان عدالت برای ایران  -شماره 11

محمدصالح جوکار
معاون حقوقی و پارلمانی
سپاه پاسداران
متولد  1336در شــهر یزد؛ دکتراي تهدیدات

امنیت ملی از دانشــگاه دفاع ملی.

مسئو لیتها :

 -پایه گذاري کمیته انقالب اســامی یزد در سال1362

 -مسئول بسیج یزد

 -فرمانده سپاه استان یزد

 -فرمانده سپاه هرمزگان

-فرمانده ســپاه چهارمحال و بختیاري

 -تشــکیل گرو ههاي جهادي دانش آموزان و فرهنگیان

 رئیس سازمان بســیج دانش آموزي و فرهنگیان کل کشور تامرداد1390

 -پایه گذار مجتمع آموزشــی خات ماالنبیاء یزد در سال1373

 -پایه گذاري طرح والیت دانش آموزي در ســال1378

 نماینده مردم یزد در دوره نهم مجلس شــوراي اسالمی از سال 1390تا 1394

 -رئیس دانشــگاه امام حسین یزد از سال  1378تا کنون

 -معاون حقوقی و پارلمانی ســپاه پاسداران از 19آذر  1396تا کنون

 .2حمایت از بازداشت روزنام هنگاران و فعاالن رسان هاي برخی از موارد نقض حقوق بشر

محمدصالح جوکار در  14بهمن ماه  1391به همراه تعدادي از نمایندگان
مجلــس اقدام وزارت اطالعات در بازداشــت  17روزنامــه نگار و فعال

رســانه اي را « به موقــع» و « مقتدرانه » توصیف کــرد و اعالم کرد که

کمیســیون امنیت ملی از وزارت اطالعات حمایت خواهد کرد.

در روزهــاي  9 ،8و  11بهمن مــاه  1391وزارت اطالعات  17روزنامه

نگار و فعال رســانه اي را بازداشــت کرد .وزارت اطالعــات ایران گفته

بود این روزنامه نگاران بازداشــت شده « یکی از بزرگ ترین شبکه هاي
رســانه اي متصل به اردوگاه رسانه اي اســتکبار » هستند که مأموران این
وزارتخانــه پس از « ماه ها تحت نظــر و تعقیب » گرفتن این گروه موفق

به کشفش شده اند.

قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا

اتحادیــه اروپا در  18مهــر  10( 1390اکتبــر  29 )2011مقام ایرانی از

جمله محمدصالح جوکار را به دلیل نقشــی که در نقض گســترده و شدید

محمدصالــح جوکار به عنوان رئیس ســازمان بســیج دانــش آموزي در
ســال  1388در بازداشــت و برخورد خشــون تآمیز با معترضان به نتایج

می شــود .بر اســاس بیانیه اتحادیــه اروپا محمدصالح جــوکار به عنوان

فرمانده بســیج دانش آموزي در ســرکوب دانش آموزان و دانشــجویان
معترض و بازداشــت فعاالن و روزنامه نگاران مخالف نقش اساسی داشته

است .

جــوکار در واکنش به قرارگرفتن نامش در لیســت تحــری مهاي اتحادیه
اروپا به دلیل نقض حقوق بشــر گفته اســت« :تحریم از ســوي اتحادیه
اروپا را براي خود افتخار  .می دانم و این نشــان از مسیر صحیحی است

علی چهارمحالی
رئیس زندان اوین

انتخابات ریاســت جمهوري سال  1388نقش داشت .او در 6آبان  1388مسئو لیتها :

از تدبیر بســیج دانش آموزي براي روز  13آبــان خبر داد و گفت که در
خصــوص تجمع عد هاي فری بخورده در روز  13آبان که قصد دارند از

این فضاها و ایام اهلل سوءاســتفاده کنند و جنگ روانی دشــمن نیز در این

رابطه مدتی است شروع شــده تدابیري اندیشیده شده است.

مرگ زندانیان سیاســی نقش داشته و مسئول است.
وي مسئول اصلی حفظ سالمت زندانیان در زندان اوین است .سینا قنبري،
یکی از معترضان بازداشــت شــده در اعتراضات د يماه  ، 1396در زندان
اوین که تحت مســئولیت اوست جان باخته است.
ســینا قنبري 22 ،ســاله  ،در جریان اعتراضات سراسري در  10دي 1396
توســط نیروي انتظامی دســتگیر و به بند  4قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
شــش روز بعــد (  16دي  ) 1396مصطفی محبــی ،مدیر کل زندان هاي
اســتان تهران ،گفت که او در دستشــویی قرنطینه زندان خود را حلق آویز
و خودکشی کرده است.
در  21دي  1396محمدجعفر منتظري ،دادســتان کل کشــور با تأیید خودکشی
ســینا قنبري در جمع خبرنگاران گفت « :فردي که خودکشی کرده است معتاد

حقوق شــهروندان ایرانی داشــته اند از ورود به کشــورهاي این اتحادیه بوده است و فیلمش هم موجود است».
محــروم کرد .کلیه دارایی هاي این مقامات نیز در اروپا مشــمول توقیف پس از ادعاي محمدجعفر منتظري ،دادستان کل کشور ،مبنی بر وجود فیلم

که انتخاب کردم »

برخی از موارد نقض حقوق بشر
 .1مشارکت در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست
جمهوري سال 1388

علــی چهارمحالی به عنوان رئیس زندان اوین ،در شــکنجه ،آزار ،اذیت و

 -معــاون قضائی زندان اوین و معاون

ســامت و اصالح و تربیت استان تهران تا  4مرداد 1395

 -رئیــس زندان اوین از  4مرداد  1395تا کنون

خودکشی ســینا قنبري علیرضا رحیمی ،نماینده مردم تهران در مجلس شوراي
اســامی ،پس از بازدید از زندان اوین ،در  16بهمــن  1396با رد این ادعا در
کانال تلگرام شــخصی اش نوشت« :از این فیلم در جاهاي مختلف به اشتباه به
نام فیلم خودکشی سینا قنبري نام برده می شود در حالی که فیلم حاوي ساعاتی
از وضعیت محوطه ســروی ســهاي بهداشــتی زندان بوده و داخل سرویس یا
ماجرایی که منجر به مرگ شده در فیلم وجود ندارد و اساسا فیلمی از خودکشی
وجود ندارد».
همچنین نسرین ســتوده ،وکیل برجســته ایرانی ،در مصاحبه اي با کمپین بین
المللی حقوق بشر در ایران گفته است که مقامات امنیتی با دادن وعده آزادي به
زندانیان آنان را به دریافت « متادون » تشویق کردند.
محمود صادقی ،نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی ،نیز در توئیتی
از طبــق اعالم » :خوراندن اجباري دارو به زندانیان از جمله ســینا قنبري خبر
داده بود« :طبق اعالم بستگان یکی از بازداشت شدگان که در زندان فوت کرد،

او طی چند تماس با خانواده اش اظهار داشــته مسئوالن او و دیگر بازداشتی
ها را مجبور به خوردن قر صهایی می کردند که حالشــان را بد می کرده»...
وقایع منجر به مرگ ســینا قنبري هیچگاه از سوي گروه مستقلی مورد تحقیق
قرار نگرفته است.
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افزایش اجاره بها در لس آنجلس کنترل می شود
پس از امضای الیحه کنترل افزایش اجاره بها از سوی گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا،
که از اول ژانویه  2020به اجرا گذاشــته می شــود ،شورای شهر لس آنجلس نیز دو
تصمیم بــرای پرکردن فاصله و خال قانونی در مورد اجاره بها را به بررســی و رأی
گذاشــت .یکی از این مقررات در صــورت تصویب به الیحه  AB1482که از اول
ژانویه  2020اجرایی می شود ،پوشش 15مارچ سال  2019تا اول ژانویه  2020را می
افزاید .و در الیحه دیگر که از سوی شورای شهر به دپارتمان سرمیاه گذاری و توسعه
خانه سازی شهر لس آنجلس ارائه شده است ،قانون پیشگیری از اخراج اجاره نشین
ها به علت نپرداختن اجاره مورد پشتیبانی قرار می داد و در اول ژانویه  2006تصویب
و در حال اجرا بود را تا  31دسامبر  2019تمدید می نماید.
گفته شده است که الیحه ایالتی  AB1482تنها  138هزار خانوار در لس انجلس را
شامل می شد و باید با الیحه پشتیبانی  2019دیگران را نیز پوشش گرفت.

پایان مالکیت خصوصی کرانه های
ساحلی اقیانوس آرام
پس از  40سال تالش جامعه برای دستیابی به کرانه های ساحلی اقیانوس آرام در
مناطقی که زمین ها و خانه های خصوصی و مالکیت خصوصی دارد به نتیجه رسید
و با تصویب الیحه  AB168که به امضای گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا رسیده
و از اپریل  2022اجرایی می شــود ،همه مردم این اجازه را دارند تا از ساحلی که
در برابر خانه ها قرار دارد استفاده کنند و مالکان خصوصی نمی توانند کرانه های
ساحلی را به بهانه قرار گرفتن در برابر ملک خصوصی آنها  ،شخصی تلقی نمایند و
اجازه ندهند که کسی از آن استفاده کند ویا حتی از آن عبور کند و این الیحه ،پایان
مالکیت خصوصی بر کرانه های ساحلی خواهد بود.

احتمال زمین لرزه  8ریشتری در منطقه Ridge crest
دانشمندان دانشــگاه کلتک ( )Caltechروز پنج شنبه  17اکتبر نتیجه مطالعه ای را
در نشریه دانش منتشر کردند که خبر از احتمال یک زمین لرزه با قدرت  8ریشتر در
گسل های مهم کالیفرنیا می دهد که نشان از به کار افتادن الیه های زیرزمینی در منطقه
 Ridge crestرا دارد.
این گزارش نشــان می دهد که در  160مایلی گســل گارالک ()Garlockدر کناره
شــمالی صحرای موهاوی ،حرکت الیه های زیرزمینی ،شکاف هایی را بر زمین باقی
گذاشته است که از دید دوربین های ماهوارهای نیز پنهان نمانده است.
«زاکاری راس» یکی از دانشــمندان و استادان این دانشگاه که در این مطالعه همکاری
داشته است ،می گوید :ما هنوز علت این جابه جایی را نمی دانیم ،ولی درنگاه کلی و
آینده نگری احتمال یک زمین لرزه بزرگ را نشان می دهد.

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
 18اکتبر تا  24اکتبر ( 26مهر تا  2آبان)

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
 1384خورشيدى (  2005ميالدى)
آدینه  26مهر |  18اکتبر
آغاز محاكمه يازده تن از گروه سوم افسران سازمان
درگذشت فريدون گله فيلمنامه نويس و كارگردان
نظامى حزب توده 1383
ايرانى در سن  63سالگى در سلمان شهر مازنداران.
 1286خورشيدى (  1907ميالدى)
 1383خورشيدى (  2004ميالدى)
 1385خورشيدى (  2006ميالدى)
انتشار روزنامه « مساوات « به مديريت
درگذشتيداهللشيراندامىهنرپيشهسينماوتاتردرآمريكا درگذشت ملوك مهدآرا (آفت) ،خواننده كوچه و بازار
سيدمحمدرضا شيرازي
 1393خورشيدى (  2014ميالدى)
در سن  75سالگى در تهران
 1360خورشيدى (  1981ميالدى)
محمدرضا مهدوی کنی از سران جمهوری اسالمی
استعفاى مهدوى كنى از نخست وزيرى
پس از ماهها در کما بودن درگذشت .او که پروندهای
سنگین از نقض حقوق بشر در کارنامه سیاسی خود چهارشنبه  1آبان |  23اکتبر
شنبه  27مهر|  19اکتبر
دارد ،در زمان مرگ رییس مجلس خبراگان رهبری
جمهوری اسالمی بود .وی پیش از انقالب  ۱۳۵۷از
 1311خورشيدى (  1932ميالدى)
 1320خورشيدى (  1941ميالدى)
رضاشاه پهلوى به تبعيدگاه خود ،جزيره موريس ،وارد شد روحانیون مخالف حکومت پهلوی بود و پس از انقالب نام شهر ناصرى به اهواز تبديل شد
یکی از  ۵روحانی بود که هستهٔ اصلی شورای انقالب  1329خورشيدى (  1950ميالدى)
 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
را تشکیل میدادند .پس از آن به عنوان وزیر کشور
درگذشتدكترمحمدحسينلقمان-لقما نالدوله،پزشك
تيرباران گروه اول افسران تودهاى از جمله مرتضى
(در دولتهای شورای انقالب ،رجایی و دکتر باهنر) و  1345خورشيدى (  1966ميالدى)
كيوان – روزنامهنگار
کفیل نخستوزیر (پس از ترور رجایی و باهنر) بوده
فرستنده تلويزيون ملى ايران كار خود را آغاز كرد
 1329خورشيدى (  1950ميالدى)
است و در همین دوره از سوی آیت اهلل خمینی مامور  1357خورشيدى (  1978ميالدى)
امضاى طرح همكارى استفاده از اصل چهار ترومن
به تشکیل کمیتههای انقالب و ساماندهی آنها گردید 726 .زندانى سياسى آزاد شدند
 1371خورشيدى (  1992ميالدى)
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت حبيب اهلل بديعى ،آهنگساز و نوازنده ويولون
به قتل رسيدن ابراهيم تربيتى ،شاعر مقيم لس آنجلس
سه شنبه  30آبان |  22اکتبر
 1389خورشيدى (  2010ميالدى)
در داون تاون اين شهر .وى سراينده شعرهای کتاب «
درگذشت علينقى منزوى ،كتابشناس نامى و از
عاقبت شعر مرا خواهد کشت « ميباشد.
استادان اسالمشناسى علمى درايران معاصر ،در منزل  1359خورشيدى (  1980ميالدى)
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
ممنوع االنتشار شدن « نامهی مردم « ارگان حزب
خود در كوى سعادت آباد تهران .وى هنگام مرگ
درگذشــت فاطمه بحرينى (رزا منتظمــى) يكى از
توده ايران
 89سال داشت .او در سال  1301خورشيدى در
نام آورترين معلمان آشــپزى ايرانى و نويسنده كتاب
خانوادهاى روحانى در شهر سامرا در عراق به دنيا آمد 1330 .خورشيدى (  1951ميالدى)
پرفروش و معروف «هنرآشپزي» در سن  87سالگى
دكتر محمد مصدق در جريان شركت در جلسه
او بزرگترين پسراز چهار پسر شيخآقا بزرگ تهرانى،
در تهران  .وى نخستين باركتاب خود را در سال 1343
شوراى امنيت به اتفاق سفيركبيرايران در آمريكا
عالم و مؤلف نامى شيعه بود.
(انتظام) و رييس سازمان ملل با رييس جمهور آمريكا با  600دستور غذايى منتشر كرد .او متولد  1301بود
آقا بزرگ تهرانى صاحب كتاب الذريعه الى تصانيف
(ترومن) ديدار و گفتگوكرد
الشيعه است ،كه از بزر گترين فرهنگهاى جامع آثار
پنجشنبه  2آبان |  24اکتبر
 1331خورشيدى (  1952ميالدى)
شيعيان به شمار میرود.
تصويب قطع رابطه سياسى ايران و انگلستان در جلسه
فوق العاده هيأت وزيران
 1353خورشيدى (  1974ميالدى)
یکشنبه  28مهر |  20اکتبر
 1342خورشيدى (  1963ميالدى)
درگذشت حسين پژمان بختيارى ،ترانهسرا
آغاز محاكمه مؤسسان و اعضاى نهضت آزادى ايران
 1374خورشيدى (  1995ميالدى)
 1248خورشيدى (  1869ميالدى)
(بازرگان ،يداهلل سحابى ،طالقانى ،عزت اهلل سحابى،
قتل احمد ميرعاليی ،نويسنده و مترجم،
زادروز ستارخان  -سردار ملى جنبش مشروطيت
شيبانى ،بابايى ،حكيمى ،جعفرى و عدالت منش) به
توسط قاتالن « قتلهای زنجيره اي «1384
 1323خورشيدى (  1944ميالدى)
اتهام اقدام عليه امنيت كشور در دادگاه ويژه نظامى
خورشيدى (  2005ميالدى)
زادروز منوچهر كهن  -شاعر و زندگينامه نويس
 1357خورشيدى (  1978ميالدى)
درگذشت استاد زين العابدين مؤتمن ،محقق،
 1387خورشيدى (  2008ميالدى)
آيت
با
ميناچى
دكتر
و
بازرگان
مهدى
مهندس
ديدار
نويسنده و معلم .خالق كتب مشهور»عقاب الموت»،
درگذشت مهرانگيز دولتشاهى ،نماينده مجلس شوراى
پاريس
در
خمينى
اهلل
«تفحص و تحقيق در شعر صائب» و گلچين صائب
ملى (در دوران پهلوى) و ازفعاالن جنبش زنان ،پس
 درتهراناز مدت ها بيمارى در پاريس
 1397خورشيدى (  2018ميالدى)
دوشنبه  29مهر |  21اکتبر
درگذشت ناصر ایرانی  ،داستان نویس و نمایشنامه
نویس در سن  ۸۱سالگی در تهران ( متولد )۱۳۱۶
 1286خورشيدى (  1907ميالدى)
خالق « رمان آتش و دود» ( پاورقی روزنامه جامعه
ذكاءالملك
درگذشت ميرزامحمدحسين خان
 )۱۳۷۷و رمان
(متخلص به فروغى) ،مدير مدرسه علوم سياسی و
« زنده باد مرگ»()۱۳۶۰
موسس روزنامه « تربيت «

شــنبه ۲۶ ،اکتبر ،ساعت  ۲:۳۰تا  ۵بعدازظهر ،دانشگاه یو.اس.ســی با ابتکار و همت گروه «پاکسا»
(،)PersianAcademicandCulturalStudentAssociationوپشتیبانیبنیادفرهنگ،
میزبان میزگردی در بازخوانی اثرگذاری زنان نویسندهٔ فارسیزبان بر گسترههای گوناگون نوشتن خواهد بود.
شمار زیاد نویسندگان زن فارسیزبان در دهههای گذشته ،بیتردید به ورود ،شکل گرفتن و جا افتادن برخی
نشانههایامؤلفههادرفضایشعر،داستان،وروزنامهنگاریایرانودیگرسرزمینهایفارسیزبانانجامیدهاست.
هما سرشــار ،روزنامهنــگار؛ حورا یــاوری ،پژوهشگر و تحلیلگــر ادبی؛ و روجــا چمنکار،
شــاعر ،در این نشســت به ارزیابــی این فرآیند در گســترهٔ مطالعــه و کار خــود میپردازند.
این برنامه با پخش فیلم مستند «ایمان بیاوریم» اثر عطیه عطارزاده ،مستندساز ساکن ایران ،باز میشود.
«ایمان بیاوریم» مستندی است دربرگیرندهٔ چندین مصاحبه با زنان شاعر جوان ساکن ایران ،دربارهٔ مسیری
که شعر زنان فارســیزبان در درازای عمر بلند خود پیموده ،و دشواریها و دستاوردهای این مسیر.
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حکایات بازار بین الخبرین
کال این هفته همه چیز تحت الشعاع دستگیری غافلگیرانه روح اهلل زم ،بنیانگذار کانال
خبری آمدنیوز و انتقالش به ایران توسط نیروهای سازمان اطالعات سپاه پاسداران
(ســاس) قرار گرفت و حتی حضور بانوان ایرانی برای نخستین بار در تاریخ چهل
ساله انقالب اسالمی در ورزشگاه آزادی تهران و برد  ۱۴گله تیم ملی هم نتونست
این خبر داغ رو سردش کنه!
واال از خدا که پنهون نیســت ،از شما چه پنهون ،چند روز پیش به عادت هر روز،
از خواب که بیدار شــدم ،یه نگاهی به تیتر خبرها انداختم و دیدم نوشتن اطالعات
سپاه بیانیه داده که با عملیات پدرسوختگی ،ببخشید ،پیچیدگی خاصی روح اهلل زم
سرشاخه آمدنیوز رو قپون کردن و کت بسته بردن ایران! یه کم چشمامو مالیدم ،گفتم
ببین صبح اول صبحی باس با چیزشــعر و شایعه شروع کنیم ،رفتم کانال آمدنیوز
(صدای مردم فعلی) رو چک کردم دیدم اوه اوه یه لوگوی سپاه زدن اندازه دست خر
و زیرش با ادبیات گروه های چریک چپی اوایل انقالب کلی چیز شعر نوشتن و به
نظر میرسه آقای زم جدی جدی به شهر خوش آب و هوای گا سفر کرده!
البته چشمش کور شه که به فرانسوی جماعت اعتماد کرده و جونشو سپرده دست
اون قرمســاقا که تا حاال تو تاریخ ایــران و ایرانی بارها و بارها کردن تو پر و پاچه
مون و بعضی وقتا هم مثه اومدن آقای خمینی ،فرانسویای دیوث تا دسته فالنشونو
کردن در بهمان ما ایرانیا و با ایرفرانس و مهموندار فرانسوی ،عمام رو اوردن و چهل
سال دهنمون فالن شد! بعدشم آخه زم جان ،مگه نمیدونی عراق یکی از استان های
جمهوری اسالمیه و جنابعالی وقتی میری بغداد یعنی داری میری تهرون! واقعا من
شهروند ایرانشهر تو کتم نمیره که روح اهلل زم بدون هماهنگی با محافظاش (پلیس و
سازمان اطالعات و امنیت فرانسه) مثه چیزخال سرشو بندازه پایین و بره وسط بغداد،
همونجایی که حیاط خلوت جمهوری اسالمی و سپاه قدسه!
خالصه این چند روز اخیر این مطبوعات و شــبکه های اجتماعی دهن مهن ما رو
سرویس کردن از بس که فرضیه سازی و چیزشعربافی کردن در مورد خفت کردن
زم .یه ســری که خیلی جدی میگن این بابایی (زم) ،آخوندزاده اس و از خودشونه
که نفوذی فرستادن وسط اپوزیسیون خارج از کشور تا مخالفای خطرناک نظام رو
شناســایی کنن و از همه مهمتر جاسوسا و منابع اطالعاتی زم در داخل هرم قدرت
نظام رو بزنن ناکار کنن .یه ســری دیگه میگن این پســره زم ،قربانی بده بســتون
جمهوری اســامی با فرانسویا یا عراقیا یا یه دیوث دیگه ای شده و طی یه معامله

 ...و اما یکی از مهمترین خبرهای هفته گذشته ،حضور زنان ایرانی در ورزشگاه
آزادی تهران برای اولین بار طی چهل ســال گذشــته بود که روز بازی تیم ملی
بــا کامبوج اتفاق افتاد و کلی خانومای ایرانی برای اولین بار حال کردن و لذت
تشویق و تماشای بازی تیم ملی رو چشیدن و البته بچه های تیم ملی هم با ۱۴تا
گل ناقابل ،کامبوج رو ترکوندن تا لذت بانوان حاضر در ورزشگاه بیشتر بشه!
از اونجایی که ما ایرانیا از قدیم اســتاد جوک سازی و چیزشعربافی بودیم و تا
تقی به توقی میخوره جوکه که ملت به هم تکســت میکنن و تو این شبکه های
مجازی واســه هم میفرستن ،شهروند ایرانشــهر هم به حمایت از این فرهنگ
طنزپرور ایرانی ها ،با اجازه خانومای گلمون یه کم درباب موضوع آزادی ورود
زنان ایرانی به استادیوم برای دیدن فوتبال ،بعد از چهل سال ،بحث میکنه:
اوال که ما هنوز نفهمیدیم این چیزخالی مرجع تقلید و بقیه آیات عظام چجوری
دیدن فوتبال و ورزشکارای مرد رو از فاصله بوق متری واسه زنان حروم میدونن
ولی مثال رفتن دختر و پســرا تو ســالن تاریک و کوچیک و خودمونی سینما و
اتفاقات وســط فیلم که حتی دیده شــده باعث حاملگی بعضی تماشاچیا میشه،
مشــکلی نداره .دوما دست فیفا درد نکنه که زورتون کرد تا زن ها رو ورزشگاه
راه بدین ولی تکلیف اونایی که با زن و بچه و خونوادگی میان ورزشــگاه چی
میشــه؟ یعنی مثال بنده زن و دخترم باس برن اون سر ورزشگاه بشینن و من و
پســرم هم بریم قسمت مردونه بشینیم .مگه استادیوم حموم عمومیه که مردونه،
زنونه اش کردین؟ سوما چرا هیچکدوم از این آخوندای مخالف حضور زنان در
ورزشــگاه ،نمیگن در زمان حکومت سابق همه آزادانه میرفتن ورزشگاه و هیچ
مشــکل شرعی و غیرشــرعی هم پیش نمی اومد ،نه کسی شیرسماور و اگزوز
خاور به داور حواله میداد ،نه ســنگ پرونی میکردن ،نه نارنجک و ترقه وســط
زمین و تو ســرو کله این و اون میزدن و نه فحش خوار و مادر به هم میدادن.
حداقلش حضور زنان در ورزشــگاه باعث میشه بخاطر زن و بچه مردم هم که
شــده الت و لوتا کمتر بددهنی و خشــونت کنن البته بــا فرهنگ تخمی فعلی
مملکت ایران اگه زنامون هم مثه مردهامون توی ورزشگاه نشن شانس آوردیم!
به هر حال ،حاال که خانوما برای اولین بار میتونن برن ورزشگاه ،یه سری توصیه
های مهم براشون داریم که قبل از استادیوم رفتن باس رعایت کنن تا با فرهنگ
فوتبال دیدن ایرانی ها هماهنگ باشن:
• پول نقد ببرید ورودی پارکینگ کارت خوان ندارن!
• در شــرقی شلوغ تر از غربیه چون مینی بوس و اتوبوس ها اونجا میان ،برید
در غربی!
• توالت ها دستمال کاغذی نداره ببرید با خودتون!
• کیف لوازم آرایش رو با خودتون نبرید تو ،دم در استادیوم میگیرن ازتون!
• دم در استادیوم یه ســری ُم ُ
نگل با قلم مو و گواش وایسادن میخوان رنگتون
کنن ،این موجودات خیلی سیریشن بگید حساسیت دارید و در برید!
• آب معدنی هم نمیزارن ببرید تو!
• اگه سیگاری هستید فندک رو باید بزارید کف کفشتون چون اونم میگیرن!
• دارید میرید تو  ،ساندویچ نخرید برگشتنی همشون یک چهارم قیمته!
• رسیدید توی تونل جیغ بزنید ،رسمه!
• اول بازی قرآن میخونن ،پرچمتونو بگیرید باال!

کاریکاتور هفته:

در حاشیه ورود زنان ایرانی به
ورزشگاه آزادی برای اولین بار!

(البته نه از اون معامله هایی که ذهن منحرف من و شما بهش فکر میکنه) با اشخاص
یا امتیازاتی مبادله شده .داستان هر چی باشه و پای هر سرویس اطالعاتی یا کشور
دیگه ای درگیر باشه ،در اصل ماجرا فرقی نمیکنه که نه تنها روح اهلل زم به گا رفت
بلکه تعداد زیادی آدم دیگه هم باس خودشــون رو مسافر شهر گا بدونن .حاال این
وسط سپاه و رهبری هم باد میندازن به غبغب که ببینین اراده کنیم هر کی رو بخوایم
میگیریم و ترتیبشو میدم ،همین خودش کلی مردم رو ازشون میترسونه .از همه بدتر
اینکه االن اعترافات روح اهلل زم ،چه راست و چه دروغ ،یه اسلحه خطرناکی میشه
که مقام رهبری و ســپاه باهاش و به بهانه اش میتونن مادر هر کسی رو که باهاش
حال نمیکنن به شهر مقدس گا ،سفر زیارتی ببرن! به قول این اطالعاتیای سپاه :تازه
این اول ماجراست ...
• بعد از اسم بازیکنای خودمون میگید شیره!
• بعد از اسم بازیکنای حریف میگید سوراخه!
• وســط بازی گوش به زنگ باشید ،شعار روبرو آماده باش رو جواب بدید و
موج مکزیکی رو بگیرید!
• هر شعاری یه جوابی داره ،مثال روبرو میگه :ایران چکارش میکنه؟
باس جواب بدین :سوراخ سوراخش میکنه!
• بعضی تشویقا برای کل استادیومه ولی بعضیا سکو به سکو ،مثال میگن :حمله
حمله تیم ایران گل بزن گل بزن یااهلل قهرمان!
• اسم کاپیتان تیم رو قبل بازی میگید و بعد میگین :تیمت رو بردار و بیا!
بعد بازیکنا میان سمت شما و سوت میزنید!
• موقع کرنر و ضربه ایســتگاهی و پنالتــی تیم حریف باید بگید هووووووو و
دستاتون رو مثل وقتی که آهنگ واویال لیلی آغاسی پخش میشه ،بلرزونید!
• برای تخریب روحیه گلر حریف و گذر زمان و ســرگرمی وایمیســید ببینید
چکار میکنه و برعکسشــو هماهنگ میگید! اگه رفت جلو ،میگید جلو نرو جلو
نرو! اومد عقب ،میگید عقب نیا ،عقب نیا! اگه هم یه دونه از این نورهای لیزری
همراهتون داشتین ،حتما نورشو بندازین تو چشم دروازبان حریف!
• بعد از موقعیت های حساس همه بلند میشن و میگن واااای!
• شــما باید کلمات کلیدی بشــین بشــین ما نمیتونیم ببییییینیم رو بگید چون
جلوییاتون معموال یادشون میره بشینن!
• اگه نیروی انتظامی کسی رو دستگیر کرد اول شعار ولش کن ولش کن میگید،
اگه ولش کرد نیروی انتظامی تشــکر تشــکر ولی اگه ول نکرد میگید خیارشور
خیارشور!
• یه پیرمردی میاد و بستنی میفروشه و بلند داد میزنه تگرررررریییییی! شما همه
باید با هم بگید یییییییییییی!
• روحیه همکاری داشــته باشید :یکی چهار ردیف باالتر بستنی میخواد پول رو
دست به دست بدید پایین و بعد بستنی رو دست به دست بدید باال بقیه پولشم
بدید دو در نکنید.
• نرید دعوا راه بندازید اینجا جای منه و  ،...سیســتم عشــایریه هر کی زودتر
رسید جای خوب میشینه ،پایین نشینید نرده ها نمیزاره ببینید ،وسط بهتره!
• وقتی تیم حریف داره وقت کشــی میکنه و برانکار میاد و بازیکن حریف رو
میزارن توش ،موقع بردنش همه بگید :ال اله الی اهلل!
• تو مصاحبه هاتون از اینکه ورزشــگاه راهتون دادن ،تشکر نکنید! این حقتون
بوده که چهل ساله ازش محروم بودید!
• موقع برگشــت هم تو تونل جیغ بکشید ،اومدید بیرون ال به الی درختا نرید،
اونجاها لولو داره ...
ُ
• خروج از استادیوم ســخته ،عجله نکنید ،بزارید یه سری اسکول و هول برن
بعد یواش یواش خارج بشید!
• پارکینگ پر از جوبه و چراغ نداره ،ماشین رو نندازید توش ،سوژه میشید!
• یه دختر و پســره هستن که آهنگ سلطان قلبم رو میخونن دم در استادیوم و
ملت پول میدن بهشون .کسی بیشتر از پونصد تومن نمیده ،بدعادتشون نکنید!
• در صورت برد باید پرچم رو از شیشــه ماشین بدید بیرون ولی گره بزنید مچ
دستتون چون میان میدزدن!
خالصه خانومای محترم ،امیدوارم ورزشگاه بهتون خوش بگذره!

UNITED
DENTAL
OFFICE

دکتر فرزاد کهنباش

دندانپزشک

323.733.0570
1720 WESTERN AVE,
LOS ANGELE CA 90006

8

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -190آدینه  18اکتبر 2019

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:190 - OCTOBER, 18, 2019

در کانون خبر:

وقوع زمین لرزه در سانفرانسیسکو کانتی
در ســاعت  10:33بامداد روز سه شنبه  15اکتبر ،زمین لرزه ای به شدت
 4.5ریشــتر ،منطقه والنات کریک و پلزنت هیل در سانفرانسیکو کانتی را
لرزاند که حتی تا برکلی و شهر سانفرانسیسکو نیز حس شده است .عمق
زمین لرزه  9مایل در زیرزمین بوده اســت .اداره لرزه نگاری آمریکا اعالم
کرد که این زمین لرزه با پس لرزه های خفیفی نیز همراه بوده ،که در سن
حوزه و اوکلند حس شده است.
به ســبب این که این زمین لرزه از نوع قوی نبوده ،خوشبختانه هیچ گونه
آســیب جدی ایجاد نشده و تنها واژگون شدن قفسه کتاب ها و یا ریختن
وسایل کوچک از ففسه بندی ها را همراه داشته است.
مرکز لرزه نگاری اعالم کــرده با توجه به این که مرکز این زمین لرزه در
شــمال غربی کوهستان دیابلو بوده اســت ،این زمین لرزه را می توان در
گسل دیابلو شناسایی کرد که در  26ژانویه  1980آخرین زمین لرزه خود
را با قدرت  5.4ریشتر داشته است.

نگهداری طوالنی مدت کودکان مهاجران غیرقانونی در زندان مهاجرت
وکالی یــک بنیــاد غیرانتفاعی که دفــاع از مهاجران غیرقانونــی و متقاضیان
پناهندگی در مرز سن دیگو و مکزیک را انجام می دهد اعالم کرد که مأموران

اداره گمــرک و مرزبانی برخالف مقررات و توافق ،کودکان را بیش از  20روز
در زندان مهاجرت نگهداری می کنند.

اریــکا پین هیرو یکی از وکالی این بنیاد اعالم کرد که ما هر روز پرونده های

بسیاری را بررسی کرده ،و مشاهده می کنیم که هیچ روندی رعایت نمی شود.

برخی در همان روز آزاد می شوند و برخی یک یا چند هفته طول می کشد،.
برای نمونه ،در مورد یک مادر و کودک که در  4اکتبر دستگیر شده اند با توجه

بــه این که هر دو بیمار بوده اند ،مأمــوران اداره مهاجرت با نقض مقررات به
آن ها رسیدگی نکرده اند.

انتقاد از فرماندار کالیفرنیا برای
تخصیص بودجه راه سازی
شــیوه هزینه کردن درآمد به دست آمده از افزایش مالیات بر بنزین در کالیفرنیا،
گویــن نیوســام را نه تنها با انتقــاد جمهوریخواهان و مخالفــان ،بلکه با انتقاد
دموکرات های موافق نیز روبرو کرده است.

با تصویب الیحه  SB1در ســال  2017که افزایــش مالیات بر بنزین مصرفی

اتومبیل ها و مالیات برای شــماره گذاری ســاالنه آنها را به همراه داشــت و 5
میلیارد دالر درآمد برای دولت ایالت کالیفرنیا را فراهم می کرد ،گوین نیوســام
تنها  20درصد را برای خط راه آهن و وســایل نقلیه عمومی هزینه خواهد کرد
و  100میلیون دالر برای گســترش جاده های ویژه دوچرخه و ایمنی الزم برای
پیاده روها به بودجه  1میلیارد دالری کنونی خواهد افزود و مانده این بودجه را
برای هوای پاکیزه و پیشگیری از مشکالت محیط زیست هزینه خواهد نمود که
همین موضوع موجب انتقاد اســکات وینر ،سناتور دموکرات سان فرانسیسکوو
جیم پترســون نماینده جمهوریخواه فرزنو قرار گرفته اســت و می گویند باید
بودجه بیشتری برای راهسازی اختصاص داده می شد.

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

مولف/نويسنده  :دیوید رضایی اصل
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گزارش:

مهتاب فرید  -خبرنگار بین المللی
منبع :رادیو ایران KIRN 670 am
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گزیده خبرهای هفتگی از پایتخت آمریکا
تحوالت سیاست آمریکا در قبال ایران صحبت نماید .برایان هوک در ماه های گذشته
در میزگردهای مختلف وزارت خارجه با آمریکائیان ایرانی تبار ،فعاالن سیاسی ،گروه
های اپوزیسیون و متخصصین مالقات کرده است.
• شــب گذشته سه شــنبه  15اکتبر چهارمین مناظره نامزدهای حزب دموکرات با
حضور  12نفر در اوهایو به پایان رســید .تا بحال  3مناظره درمورد مسائل داخلی
امریکا بوده است که این بار مسائل خارجی آمریکا در مناظره مورد بحث قرار گرفت.
• درحالی که دموکراتها در صدد اســتیضاح رئیس جمهور ترامپ می باشند ،نکته
جالب این اســت که جلسه خصوصی پشت درهای بسته در کمیته امنیت مجلس
نمایندگان آمریکا برگزار شد .اما جمهوریخواهان از اینکه جلسه پشت درهای بسته
برگزار می شود خشنود نبوده و مایکل مکال عضو ارشد جمهوری خواه دراین رابطه
به خبرنگاران گفت :امیدواراست این جلسات بصورت علنی برگزار گردد و اگر می
خواهند دموکراتها درخواست استیضاح کنند باید این الیحه به مجلس ارائه و رأی
گیری انجام شــود .به نظر می رسد رئیس مجلس نمایندگان نانسی پلوسی بدلیل
انتخابات میان دوره ای مایل نیســت که این مسئله به رأی گذاشته شود زیرا ممکن
است بعضی از ایاالتها بخاطر همین رأی ها نظرشان تغییر یابد.

بعد از دو هفته تعطیلی در کنگره ،مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا دوباره
شروع بکار کردند .اولویت جلسه های روز سه شنبه  15اکتبر در مورد تصمیم رئیس
جمهور ترامپ و خروج ناگهانی آمریکا از شمال سوریه بود که این نگرانی هر دو
حزب حتی دوستان نزدیک رئیس جمهور ترامپ از قبیل ،سناتور لیندزی گراهام از
ایالت کارولینای جنوبی و دن کرنشا ایالت تکزاس از نیروهای ویژه در جنگ عراق
بوده است .در این راستا نمایندگان مجلس ازهر دو حزب در حال طرح الیحه تحریم
علیه ترکیه بدلیل اقدام به حمله به کردهای سوریه می باشند.
• همچنین قرار بود الیحه ای در سنای آمریکا به تصویببرسد ولیکن رئیس جمهور
با اعضای ارشــد حزب جمهوریخواه عصر دوشنبه  14اکتبر در کاخ سفید مالقات
داشــت و در کنفرانس مطبوعاتی اعالم شد در حال حاضر رئیس جمهور تحریم
هایی را علیه ترکیه از جمله تحریم علیه چند وزیر کابینه اردوغان و همچنین تحریم
تجاری که بالغ بر  100میلیارد دالر برآورد می شود را به تعلیق درآورند و تعداد کمی
از سربازان را در منطقه سوریه نگه دارند.
• روز چهارشنبه  16اکتبر در واشنگتن قرار است که برایان هوک نماینده ویژه آمریکا
در امور ایران در برابر کمیته خارجی ســنای آمریکا قرار بگیرد و در مورد آخرین

بررســی سیاست های خارجی آمریکا درقبال ایران ،موضوع جلسه کمیته خارجی
سنای آمریکا در روز چهارشنبه  16اکتبر در واشنگتن بود.
برایــان هوک نماینده ویژه ایاالت متحده درامورایران در برابراین کمیته حضور پیدا
کرد و به مدت  4ساعت به پرسش سناتورها پاسخ داد.
نتیجه این جلســه 3 ،مورد اصلی را در بر می گرفت ،اول اینکه ،سناتورها از هر دو
حزب برای خروج آمریکا از شمال سوریه اظهار نگرانی کردند و این مسئله را به نفع
دولت ایران دانستند که باعث نفوذ بیشتر آنها در سوریه می شود.
دراین رابطه « ،لیندزی گراهام» سناتور جمهوریخواه از ایالت کارولینای جنوبی که
رابطه نزدیکی با رئیس جمهــور ترامپ دارد ،گفت« :خروج نیروهای آمریکایی از
شمال سوریه ،آشفته ترین تصمیمی بوده است که در این چند سال اخیر در کنگره
مشاهده کرده است ،زیرا این مسئله باعث نفوذ بیشتر ایران در سوریه می شود« .
همچنین ســناتورهای دموکرات اعتراض خود را نســبت به سیاست های رئیس
جمهــور ترامپ در خصوص بیرون آمدن آمریکا از « قــرارداد اتمی برجام» اعالم
کردند .سناتورارشد منندز  ،که از ابتدا با برجام مخالف بود ،گفت :بیرون آمدن آمریکا
به نفع ما نبوده ،زیرا این قضیه به دولت ایران کمک می کند که بیشتر به تسلیحات
اتمی وشاید بمب اتمی دسترسی پیدا کند.
در ادامه در رابطه با فشــارهای اعمال شــده از ســوی آمریکا علیــه دولت ایران،
سناتورهای دموکرات اظهار داشتند ،علیرغم فشارهای اقتصادی که به دولت ایران
وارد شده است ،ولی هیچ کمکی برای آوردن آنها به پای میز مذاکره نکرده است.
ضمنا سناتور رند پال جمهوری خواه سرسخت مخالف با جنگ گفت که تصور نمی
کند که دولت ایران بدون داد و ستد پای میز مذاکره بنشیند .ولی برایان هوک با لحن
بسیار محکمی پاسخ داد که آمریکا به هیچ وجه نمی خواهد که ایران توانایی فروش
نفت را داشته باشــد زیرا درآمد حاصل از آن را صرف تروریسم خواهد کرد .وی
تأکید کرد فشارهای حداکثری در این خصوص جواب داده است.
برایان هوک در ادامه جلســه با اشاره به فشــار فیفا به دولت ایران برای بازگشایی
استادیوم برای بانوان ایرانی ،گفت که جامعه بین المللی نیز می تواند با فشار بر ایران
به نتیجه مثبتی دست یابد.
اعضای ارشد دو حزب کنگره به کاخ سفید رفتند و این جلسه را بسیار بحث برانگیز
عنــوان کردند .زیرا در هر دو حزب متحدا به رئیس جمهور گفته بودند که نباید از
سوریه خارج می شدند.
مجلس نمایندگان آمریکا نیز در روز چهارشــنبه  16اکتبر الیحه ای را به تصویب
رســاند که مخالفت خود را نسبت به تصمیم رئیس جمهور برای خروج نیروهای
آمریکا از شمال سوریه اعالم کرد که همراه با  354رأی موافق و  60رأی مخالف بود
و برای اولین مرتبه سناتورهای جمهوری خواه با رئیس جمهور مخالفت می کردند.

در کانون خبر:

آیا زمین لرزه های بزرگتری در شمال کالیفرنیا در راه است؟
بامداد روز پنج شــنبه  17اکتبر در ســاعت  7:54زمین لرزه ای به قدرت 3.6
ریشتر 11 ،مایلی منطقه سولی داد در شمال کالیفرنیا را لرزاند.

براســاس گزارش اداره لرزه نگاری آمریکا ،این ســومین زمین لرزه در  10روز

گذشته در یک منطقه نزدیک به یکدیگر است .زیرا در روز چهارشنبه  16اکتبر
نیز زمین لرزه  4.7ریشــتری منطقه هولیستر را لرزاند و روزسه شنبه و دوشنبه

نیز زمین لرزه  4.5ریشتر ،منطقه سان فرانسیسکو کانتی را لرزاند.

بایــد اشــاره کرد که ســاالنه  234زمین لــرزه به قدرت  3تا  4ریشــتر

کالیفرنیا را به لرزه در می آورد  .پرســش این اســت کــه آیا زمین لرزه
های بزرگتری نیز در راه است؟

این زمین لرزه در عمق  6.6مایلی زمین بوده است و در  14مایلی هولیستر18 ،
مایلی سالیناس و  20مایی پرون دل بوده است.

پیدا شدن جمجمه های یک انسان در مونت ویلیامسون

دو کوهنورد که در مانت ویلیامسون در کالیفرنیا در ارتفاع بسیار باال در حال حرکت و کمربندش نیز باقی مانده بود و نشان می داد که او را به پشت خوابانده اند.
بودند ،ناگهان متوجه بخشــی از یک جمجمه انسانی می شوند و سپس با جابه جا بی درنگ با رسیدن به منطقه  14374فوتی در کوه ،به شریف دپارتمان تلفن زده و
کردن سنگ های پیرامون او ،یک اسکلت کامل را می بینند که از او کفش های چرمی خبر می دهند.

پس از دستیابی شریف دپارتمان به منطقه ،تحقیق و نمونه برداری و آزمایش DNA
برای یافتن هویت فرد آغاز می شود .گفته می شود که این اسکلت می تواند به دهه
های گذشته باشد.
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معرفی کتاب های هفته یازدهم:

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.

* کتاب منتشر شده در شرکت کتاب:
عنوان کتاب :معمای نفت و تغییر رژیم در ایران
نویسنده  :مایک رهبریان
انتشارات :شرکت کتاب
تعداد صفحات 1000 :صفحه
قیمت  39:دالر
معرفی نویسنده:

و حاصل انگیزه ای اســت که قریب به شصت و پنج سال پیش در فضای بسته

ریچل هالیس  ،زاده  9ژانویه ی  ،1983ســخنران انگیزشی ،وبالگ نویس،

با دســتکاری هایی مبتنی بر دستیابی به مدارک بیش تر و قوی تر فرصت نشر

مقــام اصلی در مــورد محتوای دیجیتــال حقوقی برای زنان اســت .او با

زندان ،در ذهن من نطفه بســت و از آن پس بارها و هر بار به مناســبتی و طبعا

نویســنده آمریکایی و بنیانگذار و مدیر عامل شــرکت ،Chic Media

یافت  .این پیش بینی را دارم که خواننده بنا بر اشــاراتی که به زندان « خاستگاه ســبک انرژی باال و انگیزشــی خــود ،توانایی منحصر به فــردی را برای

انگیزه کتاب» رفت ،به پاســخ این پرسش بی عالقه نباشد که چرا در زندان؟ و

توانمند سازی و تشــویق مخاطبان زن دارد .رویکرد انگیزشی ،الهام بخش

به محاکمه و مجازات و زندان کشانید؟ ...

تازه ای اســت که بــه او اجازه می دهد تا به طور صحیــح با مخاطبان در

فراتر از آن میل دارد ،بداند که نگارنده را کدامین جرم و لغزش گذشــت ناپذیر و همیشه قابل رویت است ،روشی را که به آن اشاره می کند ،یک رویکرد
همه جا ارتباط برقرار کند.

مایک رهبریان ،کارمند سابق ســازمان اطالعات و امنیت کشور «ساواک» با

او نویســنده کتابهایــی از جمله :دختر خوب ،دختر شــیرین و هوشــمند،

 22ســال ســابقه در این ســازمان ،متخصص در امور اطالعاتی و آگاهی به

شــرمنده نباش دختر ،خــودت باش دختر یا «تو شــاهکاری دختر! » بیش

به ایران ،کتاب « معمای نفت و تغییر رژیم در ایران» که نتیجه سال ها تالش

داشته است.

از هفده هفته در فهرســت پرفروش ترین کتــاب های نیویورک تایمز قرار

اوضــاع کلی خاورمیانه ،خلیج فارس ،میدان های نفتی و قراردادهای مربوط

ریچل در ســن  ۱۷ســالگی به لس آنجلس نقل مکان کرد تا به کالج برود

مداوم و بررسی اطالعاتی وی می باشد را به پیشگاه ملل آزاد و حقیقت بین

و با پســری به نام دیوید ازدواج کرد و بعد از گذشــت  ۱۰ســال زندگی

جهان به ویژه ملت ســتمدیده ایران تقدیم کرد ه است.

مشترک با همســر و چهار فرزندش در لس آنجلس زندگی می کند.

معرفی کتاب :
تراژدی رســتم و سهراب که به تعبیر فردوســی « یکی داستان است پر آب
چشــم» ،عالوه بر جنبه خالص حماســی و پهلوانی و ملی آن که هنرمندانه
بر همه حاالت ،خواه بزمی و خواه رزمی ســایه افکنده اســت،از آن نمونه
ها اســت که حکیم توس در زندگانی عجیب و پــر تضاد آدمیزاد بقضاوت
نشسته است...
برگرفته از کتاب:
 ...دو روز بعد از تغییر دادن رژیم در ایران ،شب  24بهمن  1357خورشیدی،
ارتشــبد نعمت اهلل نصیری رئیس ساواک ،سرلشکرمنوچهرخسروداد فرمانده
هوانیــروز ،سرلشــکر رضا ناجی فرمانــده نظامی اصفهان و ســپهبد مهدی

ســهراب فرزند یک عشــق و یک حادثه ناگهانی اســت که بدین گونه آغاز
می شود:
رســتم در نزدیکی مرز توران ،پس از روزی شــکار ،خسته و مانده ،بگوشه
ای آرام مــی گیرد ،رخش را به چرا رها مــی کند و خود بخوابی ژرف فرو
میرود .تنی چند از ســواران تورانی با تقالی بســیار و به بهای مرگ سه تن،

در بخشی از این کتاب می خوانید:

شــما نمیتوانید این حقیقــت را باور کنید مگر اینکــه همه دروغهایی را

بشناســید که هر یک به نحوی همچون ســد آهنین سر راهتان ایستادهاند و

رحیمی فرماندار نظامی تهران و رئیس شــهربانی کل کشــور در پشــت بام
مدرســه رفاه به دست محمد صادق گیوی معروف به خلخالی که در طوالش

ســرانجام رخش را می ربایند و بشــتاب دور می شوند .رستم که از خواب

خلخال و اردبیل به داشــتن انحراف اخالقی و شــرارت معروف بود ،اعدام

برمی خیزد ،اثری از رخش نمی یابد .آســیمه ســر دشت و کوه را زیر پا می به دســت آورید که حق مسلمتان میباشــد و ناخدای زندگی خود شوید.
گذارد ،خشــمناک و اندوهگین به شهر سمنگان می رســد .پادشاه سمنگان این از آن جمالت مهمی اســت که باید دو دســتی بچســبید ،نوشتهاش را

تصاویــر اعدام شــدگان را در حالی که جنازه های آنــان پس از اعدام در

و قول می دهد که با اندک مهلتی رخش را خواهد جســت  .شــب هنگام به شــما باید بفهمید که در این زندگی چه دروغهایی به خوردتان داده شــده
افتخار میهمان نامدار خود مجلســی مــی آراید و بیاری خنیاگران جام های است تا بتوانید هوشــمندانه همه را یکی یکی از بین ببرید .شما به درستی

شدند.
ســردخانه به ترتیب چیده بودند فقط یک بار در روزنامه جمهوری اسالمی

جهان پهلوان را می شناســد و به گرمی و عزت تمام او را پذیرا می شــود

از رشــدتان ممانعت میکنند .بسیار مهم اســت که بتوانید میزان شاد ی را

قــاب کنید و به دیوار بیاویزید؛ اما تنها چیزی نیســت که باید یاد بگیرید.

منتشــر نمودند ...چهارنفر مذکور که از امرای ارتش شاهنشاهی ایران بودند،

دمادم از شــراب ناب ،می کوشد رستم را از اســارت اندوه برهاند و چون نمیدانید که هســتید .باید دروغها را تشــخیص دهید تا بتوانید خودتان را

ها از طریق هایزر و عوامل وی ،ســرجنبانان اصلی رژیم شاهنشــاهی ایران

رســتم غرق مستی و خواب اســت که در خوابگاه به آهستگی باز و دختری تا کنون برایتان اتفاق افتاده اســت با خود فکر کنید آنگونه که باید انســان
در نهایت طراوت و زیبایی همراه با کنیزکی شــمع به دست در کنار بستر او خوبی نبودید؟ هیکلتان چندان مناســب نیســت؟ دیگران شما را دوست

در زمــان اقامت ژنرال هایزر در تهران دســتگیر و زندانی شــده بودند .آن
تشــخیص داده شــده بودند که نتیجتا کلیه طرح هــای کارتردر ایران به هم

نوبت خواب می رســد او را به خوابگاهی آرام و آراسته رهنمون می شود.

به درستی بشناســید .این خودشناسی قدم اول رشد و پیشرفت شماست.

بخــورد .به همین مناســبت دراولین گــروه اعدامی ها پــس از تغییر رژیم

ظاهر می شود :او تهمینه دختر پادشاه سمنگان است که دور را دور از رستم ندارنــد؟ مادر بدی بودهایــد؟ آیا پیش آمده با خود بیاندیشــید اگر بقیه با
شــما بد برخورد میکنند ،حق شــما بوده است یا اینکه هرگز به خواستهی
حکایت ها شــنیده و نادیده دل به او بسته است ( .ص)35

قبــل از اعدام انواع شــکنجه ها را به آنان داده بودند ،حتــی ابراهیم یزدی

به شــما گفته شد هاند و متأسفانه شــما هم اجاز ه دادید در وجودتان تأثیر

شاهنشــاهی ایران آن ها را ســریعا نصف شــب  24بهمن ماه  1357اعدام
کردند« .بــه چگونگی اطاعت آخوند از عوامل طرح کارتر پی ببرید!»
پس از دســتگیری ســپهبد مهدی رحیمی از وی سوال می کند ،آیا هنوز هم

خود دســت نخواهید یافت؟ اینها همه یک مشت دروغ محض هستند که

چو یک بهره زان تیره شب در گذشت

شب آهنگ بر چرخ گردون بگشت

به رژیم شاهنشاهی وفادار هســتید؟ سپهبد رحیمی پاسخ می دهد ،من قسم سخن گفته آمد نهفته به راز

د ر خوابگه نرم کردند باز

خورده ام و به آن اعتقاد راســخ دارم .در همان لحظه در حالی که قسم خود یکی بنده ،شمعی معنبر به دست

خرامان بیامد به بالین مست

را تکرار می کرد و با دســت راســت احترامات نظامــی را به جا می آورد،
بالفاصله دســتور می دهند در همان جلســه دست راست او را از شانه قطع
کنند .همان گونه که در تصویر معلوم اســت ،ســپهبد مهدی رحیمی هنگام
اعدام دست راست نداشت ( .ص )872

* کتاب منتشر شده خارج ازایران:
عنوانکتاب:جلوههاییازاندیشهوزیبائیدرزبان
پارسی
نویسنده :مهدی قاسمی
انتشارات :فروغ ( آلمان)
موضوع :ادبیات فارسی
تعداد صفحات 282 :صفحه
قیمت  18 :دالر
معرفی نویسنده:

مهدی قاســمی نویســنده این کتاب می نویســد ،کتاب حاضر نقلی از افکار و

پس بنده اندر ،یکی ماهروی

چو خورشید تابان ،پر از رنگ و بوی

از او رستم شیردل خیره ماند

بر او بر جهان آفرین را بخواند

بپرسید از او ،گفت نام تو چیست؟

چه جویی شب تیره؟ کام تو چیست؟

بگذارند .باید خانه تکانی اساســی را شروع کنید.

جامعــه ،رســانهها ،خانواده و آد مهــای دور و بر هر یک به شــیوهای در
تزریق این باورهای اشــتباه سهم دارند؛ اما این دروغها متعلق به خودِ خود
شــیطان هستند .باورهای دروغ دربار هی خودتان خطرنا کاند و عزت نفس

و قــدرت عملتان را از بین میبرند .شــاید به نــدرت چنین دروغهایی به
شــما بگویند؛ اما بازتاب آ نها در مغزتان آ نقدر بلند و مهیب میباشــد که

تا ابد اثر خود را دارد

خانمهای گل ،این طرز فکر اشــتباه اســت و هیچ ســودی برای ما ندارد،

چــون حواس ما را دنبــال چیزهایی میبرد که در زندگــی ما غایباند و

کتاب منتشر شده در ایران:
* عنوان کتاب:تو شاهکاری دختر!
نویسنده :ریچل هالیس
مترجم :لیال رعیت
انتشارات :نسل نواندیش ( ایران)
موضوع :روانشناسی
تعداد صفحات 272 :صفحه
قیمت  15 :دالر

احوال یکی از نخبگان یا به معرفی اثری از عرصه شــعر و ادب ایران تعلق دارد معرفی نویسنده:

نبودشان ما را آزار میدهد.

خبرگزاری
ایرانشهر
iranshahrnewsagency
.com
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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  18اکتبر 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

190
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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نان سنگک ایرانی در جایگاه برترین  50نان جهان

شبکه خبری سی ان ان (  )CNNپنجاه نان برتر جهان با ذکر جزئیات در مورد
هر یک از آنها و کشوری که این نان ها در آنجا پخت می شوند را منتشر کرد.
در این گزارش به تشخیص خبرنگار این شبکه ۵۰ ،نوع نان از  ۵۰کشور جهان
به عنوان برترین نان ها در جهان شناخته شده اند.
این رده بندی بر اساس نام کشورها به ترتیب حروف الفبای انگلیسی می باشد.
بنابراین نام افغانســتان با نان بوالنی در صدر فهرست است و سپس لواش از
ارمنســتان در رده دوم ( یادآوری می شــود لواش یک واژه ارمنی است و نان
لواش توسط ارمنســتان در یونسکو به عنوان میراث جهانی ثبت شده است) .

البته باید توجه داشــت نان لواش به همین نام نیز در ایرانپخت می شــود که
بیش از هر کشور دیگر حتی ارمنستان است.
در فهرست ارایه شده از سوی سی ان ان ،نان سنگک از ایران به عنوان یکی از
 50نان برتر جهان معرفی شده است.
گفتنی است جایگاه پخت نان بیسکویت را به ایاالت متحده امریکا اختصاص
داده اند .در این فهرست به نان های تافتون و بربری ایرانی هیچ اشاره ای نشده
است ،که از خوشمزه ترین انواع پخت نان ها در جهان می باشند.

