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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روزنامه نگار و پناهجوی ایرانی -کرد
برنده جایزه بیوگرافی استرالیا شد

معرفی کتاب :درصفحه 10

عدمصدورویزایآمریکابرای
«گرگایرانی»
دررقابتهایبادیبیلدینگ
«مسترالمپیا»2019
نقاشیدیواریجنجالیزندگی
جورجواشنگتننابودنخواهدشد
خدمات شرکت اوبر در فرودگاه
انتاریو متوقف خواهد شد
شهردارلوسآنجلسازتجهیز
نرمافزارسیستمهشداردهنده
زمین لرزه های ضعیف خبر داد
کشف 1300پوندماریواناتوسط
گاردساحلیکالیفرنیا
انحرافذهنمصرفکنندگان
آکسیکانتینازسویشرکتپوردو
کالبدشکافیبررویمردیکهجان
خود را در مسابقه تاکو از دست داد

« بهروز بوچانی» پناهجوی ایرانی -کرد که شش سال است
در بازداشــتگاه استرالیا بسر می برد ،جایزه ملی بیوگرافی
استرالیا را از آن خود کرد .این جایزه برای کتابی با عنوان
«رفیقــی نه مگــر کوهســتان» «No Friend But the
 »Mountainsدر روز دوشــنبه  12آگست در کتابخانه
مرکزی ایالت نیو سات ویلز به بهروز بوچانی اهدا گردید.
این روزنامه نگار در سال  2013بدلیل مشکالت و آزار و
اذیت در ایران ناچار به خروج از آن شد.
بهروز بوچانی کتاب خود را با پیامکهایی با واتساپ برای
یکی از دوستانش ،دکتر امید توفیقیان ،میفرستاد که وی این
کتاب را از زبان فارسی به انگلیسی ترجمه کرده است.
بوچانی در این کتاب جزئیاتی از سفر خود را پس از فرار
از ایران ،ورود به جزیره کریسمس استرالیا با قایق از طریق
کشور اندونزی و بازداشت خود توسط مسئوالن استرالیا در
جزیره مانوس پاپوا گینه نو تشریح کرده است.
بهروز بوچانی از آنجایی که حق ورود به استرالیا را ندارد و
در جزیره مانوس پاپوآ گینه نو به سر میبرد ،خود نتوانست
شــخصا در مراسم اهدای جایزه شرکت نماید .از این رو،

وی از جامعه ادبی اســترالیا تشکر کرد و از آنها به عنوان
بخشی از مقاومت در مقابل سیستم موجود یاد کرد.
بوچانی از طریق واتس اپ از جزیره مانوس اظهار داشت:
« فکر می کنم در این دوره سخت و تاریک ،تاریخ استرالیا
همه ما را داوری خواهد کرد».
این نویسنده و روزنامه نگار چندین جایزه دیگر استرالیا
از جملــه جایزه ادبی برتر ویکتوریا  ،جایزه ادبی برتر نیو
ساوت ولز و کتاب غیرداستانی سال استرالیا را دریافت کرده
است.
گفتنی است ،دکتر امید توفیقیان مترجم کتاب بهروز بوچانی
«رفیقینهمگرکوهستان»،پژوهشگرواستاددانشگاهدررشته
فلسفه با رویکرد مطالعه مذاهب ،تبعیض و نگرش فراملیتی
 ،مهاجرت و بی جا و مکانی جامعه انســانی در دانشکاه
سیدنی و دانشگاه آمریکایی قاهره است .دغدغه اصلی دکتر
توفیقیان و موضوع بسیاری از تحقیقات و مقاالتش ،روایت
و فلسفه بی جا و مکانی ( )displacementانسانهاست
و در همین حوزه فعالیت های گسترده ای را برای جامعه
پناهجویان و مهاجران داشته است.

کنفدراسیون ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮي ( )ITUCو ﺗﺸﮑﻠﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ  ، AFL-CIOﺑﺎزداﺷﺖ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮي و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران در
اﯾﺮان را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدند
بنا بر اطالعیه خبری که از سوی سازمان « نفت من کو» به خبرگزاری ایرانشهر ارسال
شــده است ،ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮي ( )ITUCبه نمایندگی از
 267میلیون کارگر از  163کشور جهان و نیز کنفدراسیون اتحادیه های و تشکل های
صنعتی آمریکا  AFL-CIOدر نامه های جداگانه ای به رهبر جمهور اسالمی ایران،
بازداشت ،شکنجه و آزار و اذیت فعاالن ﮐﺎرﮔﺮي و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران در اﯾﺮان را از ﺟﻤﻠﻪ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ و ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدند.
ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮي ( )ITUCو ﺗﺸﮑﻠﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ  ، AFL-CIOﺿﻤﻦ محکومیــت ﺣﻤﻼت ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان ﻧﻘﺎب
دار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮي و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادي اﻋﻀﺎي
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪ آزادي اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر شدند.
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮ اﯾﺮان  ،ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ،ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺸﺘﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎي ﺻﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺟﻬﺎﻧﯽ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮي اﯾﺮان و رﻫﺒﺮان آﻧﻬﺎ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ می باشد.
ﮐﺎرﮔﺮان از ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﺎ ﺳﻮﺋﺪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﻧﺪوﻧﺰي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اســت کــه ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺴﺮو ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ یکی از کنشگران فعال ایرانی ﮐﻪ در ﯾﻮﺗﺎ اﻗﺎﻣﺖ دارد و ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق
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بیژن خلیلی

ادامه مطلب از صفحه 1
یادآوری می گــردد AFL-CIO ،ﯾﮏ ﻓﺪراﺳﯿﻮن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ
از 55اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺮي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ تا ﺑﺮﺧﻮرداري از
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ می باشد ,ﻧﻘﺶ موثری در اﻃﻼع
ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق ﻋﺎدﻻﻧﻪ  ،ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ،ﻣﺸﺎﻏﻞ اﻣﻦ  ،ﺷﺮاﻓﺖ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي
رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ داشــته اســت  .وی در این راستا ،از ﻫﻤﮑﺎري
ﺑﺮاﺑﺮ را ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎي اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﯾﻮﺗﺎ و ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮان
همچنیــن ،ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن بین المللــی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮي ( ،)ITUCﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ قدردانی نمود و گفت :آقدامات آنها ،ﺑﻪ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮي ﺟﻬﺎن اﺳﺖ که در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2006با ادﻏﺎم ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮ در اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ رﻫﺒﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران در زﻧﺪان
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮي آزاد و ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
اوﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺻﺪاي آﻧﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
اﺻﻠﯽ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮي ﺟﻬﺎن ،ارﺗﻘﺎء و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ  .ﻣﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان  ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮي  ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻋﻨﻮان اﯾﺮاﻧﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  ،ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮔﺎم ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد آﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎدي
و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ می باشد.
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮدارﯾﻢ.

استعفای سفیر چک در ایران به اتهام فروش ویزای شنگن به بازرگانان ایرانی

ایرج پزشکزاد

از نویسندگان و طنزپردازان ایرانی و نویسنده رمان داییجان ناپلئون است.

«اسواتوپلوک چومبا » سفیر جمهوری چک در ایران  ،در پی اتهام فروش 400ویزای کوتاه از سوی دیگر  ،وزیر سابق امور خارجه و رئیس فعلی اتاق بازرگانی چک-اسلواکی-ایران ،
«جان کاوان» ارتکاب هرگونه تخلفی را از سوی این سفارت برای صدور ویزا رد کرده است.
مدت به بازرگانان ایرانی بنا به دستور اتاق بازرگانی چک-اسلواکی و ایران ،استعفا کرد.
بازرسی کل وزارت امور خارجه جمهوری چک ،پیشتر این سفارت را در تهران برای با این وجود وی اذعان می کند که اتاق بازرگانی چک  400ویزا برای کارآفرینان ایرانی
صادر کرده است.
مداخله در تجارت ویزا با صدها ایرانی زیرنظر قرار داده بود.
براساس گزارش این بازرسی « ،یان کاوان» و «ازدینک زبیتک» از اتاق بازرگانی چک -الزم به ذکر است ویزای شنگن که توسط جمهوری چک برای افراد صادر میشود ،به
اسلواکی-ایران به متقاضیان ویزا اطمینان داده بودند که به زودی ویزای شنگن از سوی آنها مجوز ورود به منطقه شنگن از طریق چک و سفر به  26کشور عضو این منطقه برای
کارهای تجاری میدهد.
سفارت جمهوری چک در تهران برای آنها صادر خواهد شد.
بنا به گفته توماس پترچیک وزیر امور خارجه جمهوری چک  ،هیچ مدرکی مبنی بر معامله طی دهه گذشته  ،اتحادیه اروپا طیف گسترده ای از تحریم های اقتصادی و مالی را برعلیه
ویزا در سفارت جمهوری چک در تهران وجود ندارد .وی تأکید کرد :در این رابطه ،هیچ جمهوری اسالمی ایران اعمال کرده که شامل محدودیت هایی در تجارت کاال ،بخش
مدرک مســتندی در مورد تجارت با ویزای شنگن وجود ندارد ،گزارش حسابرسی در مالی  ،حمل و نقل و سفر به این کشورها و مسدود کردن دارایی می باشد .این محدودیت
مرحله اول بر روی مراحل ویزا متمرکز شده است که یکسری نقایصی در صدور ویزا پیدا ها از تاریخ  8آوریل  2019تا  13آوریل  2020تمدید شده است.
کرده ایم و دراین راستا اقدامات مناسبی انجام خواهیم داد.
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در کانون خبر:

حسین نیری ،یافتن دستکش خود را نقشه دادستانی و ساختگی خواند
«حسین نیری» که متهم به همکاری در ربودن صاحب یک فروشگاه ماریوانا در نیوپورت
بیچ و بردن او به صحرای موهاوی و شکنجه برای دریافت پول شده است ،دردادگاه عالی
ارنج کانتی در جایگاه شاهد قرار گرفت و در دفاع از خود ،یافتن دستکشی را که DNA
او را دارد ،نقشه دادستانی برای محکوم کردن خود دانست و آن را ساختگی خواند.
حسین نیری و یک نفر دیگر متهم هستند که در اکتبر  ،2012پس ازربودن مرد  28ساله
ای به نام « کایل هندلی» و دوست دخترش درصحرای موهاوی از او خواسته اند که یک
میلیون دالری را که پنهان کرده است به آنها بدهد و چون با مقاومت روبرو شده اند ،او را
با اسید شکنجه نموده و آلت تناسلی او را قطع کرده اند .حسین نیری برای آن که دستگیر
نشود به ایران گریخته بود و پس از بازگشت به سبب همکاری همسر پیشین وی ،پلیس
موفق به دستگیری او شد .حسین نیری در صورت محکومیت باید تا پایان عمر در زندان
بماند.

خدمات شرکت اوبر در فرودگاه انتاریو متوقف خواهد شد
پس از آن که فرودگاه بین المللی « انتاریو» که در شرق کانتی لس آنجلس قرار دارد،
اعالم کرد میزان دریافتی از رانندگان اوبر و لیفت را برای پیاده و سوار کردن از آغاز
جوالی از  3دالر به  4دالر افزایش داده اســت ،شــرکت اوبر اعالم نمود که از 13
سپتامبر ،خدمات خود به فرودگاه انتاریو را متوقف خواهد کرد.
این افزایش پیاده و سوار کردن که اکنون در فرودگاهی چون لس آنجلس به میزان 4
دالر افزایش یافته و اجرایی می شود ،از سوی فرودگاه انتاریو نیز به اجرا درآمده که
موجب اعتراض شده است.
ناگفته نماند که درسال  2018فرودگاه  LAXاز این مسیر توانسته است  44/3میلیون
دالر درآمد کســب کند و فرودگاه انتاریو برای ســال  23 ،2018هزار دالر افزایش
درآمد در این زمینه نیز داشته است.

The Lawyers group
گروه حقوقدانان تصادفات
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به سرپرستی الرنس لوی وکیل با تجربه
بیش از  50سال و متخصص

تصادفات

تصادفات اتومبیل
تصادفات موتور سیکلت
سقوط و زمین خوردگی
گاز گرفتگی

Auto Accidents
Motorcycle Accidents
Fall & Slip
Animal Bites
www.ThelawyersGroupInc.com

714-418-7146

افزایششکایتهایرفتارهایناشایستجنسیازسویپزشکاندرکالیفرنیا
هیئت مدیره نظام پزشکی کالیفرنیا که پروانه پزشکی درکالیفرنیا را صادر می نماید
و بر عملکرد  140هزار پزشک و جراح نظارت دارد ،اعالم کرده است که در سال
مالی جون  2018تا جون  ،2019شمار شکایت ها  11406مورد بوده است که در
آن شکایت های رفتارهای نادرست و ناشایست جنسی رو به افزایش بوده است.
در سال مالی  ، 2017-2018شمار  280شکایت رفتار جنسی دریافت نموده است
که در مقایسه با سال پیش تر که  173مورد بوده ،افزایش نشان داده است و دوره
 2018-2019دارای  279مورد بوده است.
کارشناسان و پژوهشگران دانشگاه برکلی می گویند این شمار پس از جنبش me
 tooروبه افزایش است و در کالیفرنیا موضوع پزشک زنان دانشگاه  USCو در
سطح آمریکا شکایت از پزشک تیم ژیمناستیک زنان آمریکا ،پرونده های روشن
و جداگانه از این شکایت ها می باشند.
کارشناسان و پژوهشگران دانشگاه برکلی می گویند این شمار پس از جنبش me
 tooروبه افزایش است و در کالیفرنیا موضوع پزشک زنان دانشگاه  USCو در
سطح آمریکا شکایت از پزشک تیم ژیمناستیک زنان آمریکا ،پرونده های روشن
و جداگانه از این شکایت ها می باشن.

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
www.iranshahrnewsagency.com

بنیانگذار و مدیر مسئول :بیژن خلیلی
طراحی و نشر :شرکت کتاب
رویدادها :مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا ( 08ایرانیان)
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب «چهره جنایت» انتشارات سازمان عدالت برای ایران  -شماره 6
ادامه از شماره قبل

که در اطالعیه هاشان اسامی « کمیته تصفیه شهر جهرم » وقت سپاه پاسداران به نام
تصفیه شدگان را اعالم می کردند و آن را به در و دیوار شهر می زدند .بدون این که
دلیل این اخراج ها را روشن کنند .اگر هم کسی مسئله را دنبال می کرد ،پاسخ می شنید:
«خودت بگو چه کار کرده اي که باعث اخراجت شده ».بیشترین تصفیه « .در آموزش و
پرورش بود .در شغل هاي دیگر هم بود

علی محمد
بشارتی جهرمی
برای کاسپین بپاخیز
نودوچهارمین یکشنبه براندازی
یکشنبه  18آگوست از ساعت  6بعد از ظهر
روبروی ساختمان فدرال لس آنجلس
تجزیهننگیندریایکاسپینبدست
جمهوریاجامراشغالگراسالمیرامحکوممیکنیم.
دریغنامه الجوردشمال
دریغا تو ای سرزمین کهن
گرانمایــه جان و گرانبار تن
تو ای مــام مغرور خونین جگر
عقاب هراســان بشکسته پر
بدستان ناکس فتادی بخاک
ز پا تا ســر از تیغ او چاک چاک
فرومایه کی قدر تو داندی
کجــا نامه فخر تو خواندی
ز جهل ودروغ دغلبازها
ز دریوزگیها و از آزها
ز هرزه تباران پسمانده جو
ز دزدان درندهء سفله خو
چهل ســال هردم ترا بیشتر
چپ و راســت بخراشدی نیشتر
کنون بار دیگر یکی روز شــوم
برآمــد بدین پهنهء مرز و بوم
زکف رفت آن الجورد شمال
پر افســانه دریا شد افسرده حال
که دشــمن گرفتش بسان اسیر
نه شمشــیر زد نه بیانداخت تیر
چو دادندش این ناکســان پیشکش
ز گنج وطن کرده داد و دهش
بمردم حرام است یک جرعه آب
نه نانی بــه خوان نه بتن مانده تاب
نشــاید از این بیش مارا درنگ
بکوبیم غارتگران را بســنگ
همــه یکصداییم و هم باوریم
وطن را دوباره بکف آوریم
محبوبه حسین پور
19جوالی 2018

مشاور سیاسی رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام
متولد  1323شهر جهرم؛ مدرك
دکتراي روابط بین الملل دارد.
ابراهیم رحمانیان نیز که اهل جهرم است و از فعاالن سیاسی چپ این شهر درآن زمان بود نزد
عدالت براي ایران چنین شهادت می دهد:
 ...آن ها را می بردند شکنجه می کردند .کنار قنات ها یک امام زاده بود .در قبرستان جایی
هست که مرده می شورند .آن ها را آن جا می بردند و شکنجه می کردند و می زدند .بعد سر
قنات می بردند و تیراندازي می کردند .بعد آن ها می افتادند در قنات .این که آن ها چه زمانی
می مردند را کسی نمی دانست .مث ً
ال امشب یکی را می زدند ،دو شب دیگه یکی دیگر ،سه
شب دیگر یکی از بچه هاي دیگر را می آوردند .مث ً
ال از بچه هاي مجاهدین و از بچه هاي
فدائی اقلیت ،آدم هاي عادي ،آدم هاي همجنس گرا ،خیلی افراد ،فرق نمی کرد .هر کس را
این ها در دستشان بود که می دانستند در این اوضاع باید آن ها را از بقیه جدا کنند ،این ها را
می آوردند در این قنات می انداختند.
به دلیل وجود گروه قنات همه مردم شهر در رعب و وحشت بودند و تا چیزي می شد می
گفتند چیزي نگویید که گروه قنات می آید.
یکی از بچه هاي مجاهدین به نام « منوچهر هنري » را گرفته و اول به آن مرده شورخانه برده
بودند ،آن جا او را بسته بودند ،بعد با دریل سوراخ سوراخش کردند و بعد آوردند او را در
قناتانداختند.
 ...پدر منوچهر هنري رفت تهران و این طرف و آن طرف رفت .یکی از قوم و خوی ش
هایش از حقوق دان هاي شوراي نگهبان بود .او را پیدا کرد و خالصه توانستند هیئتی را به
جهرم بفرستند .آن ها هم به جهرم آمدند .از آن موقع جلوي این گروه قنات را گرفتند .جنازه
منوچهر را هم از قنات بیرون آوردند و دفن کردند .ولی خیلی از جنازه ها معلوم نشد چه
شد .ما نمی دانیم چه شدند فقط می دانیم هیچ جنازه اي را دست خانواده اش نمی دادند.
روزنامه «انقالب اسالمی در هجرت» که به مدیر مسئولی ابوالحسن بنی صدر در پاریس
منتشرمیشوددرشماره 2اردیبهشت 1362مینویسدکهجسد 60زندانیسیاسیدرقنات
هاي جهرم کشف شده است .در این مطلب آمده که موسوي اردبیلی در خطبه هاي نماز
جمعه اشاره اي به پرونده جهرم و تخلفاتی که در این شهر انجام شده کرده است.
یکی دیگر از شاهدان می گوید که غیر از این شیوه هاي ترور عریان ،اشکال دیگر
 ،یک کمیته تشکیل شده بود در سال : » 1359سرکوب هم بود؛ تصفیه ها و اخراج ها از علی
محمدبشارتی،ابراهیمجمالی،آتشی،نصراهللمیمنه،حاجمهربانورئیس

 .2عضویت در مجلس شوراي اسالمی « هیات بررسی شایعه شکنجه »

در ماه هاي آغازین سال  ، 1360به دلیل مراجعات و ارسال نامه هاي مکرر خانواده هاي
زندانیانسیاسیزندانهايجمهورياسالمیبهنمایندگانمجلسوطرحموضوعبدرفتاري
و شکنجه زندانیان ،هیاتی از سوي رهبر جمهوري اسالمی ،روح اهلل خمینی ،براي بازدید و
بررسیاینموضوعبهزندانهايتهرانارسالشد.علیمحمدبشارتیکهدرآنزماننماینده
جهرم در مجلس شوراي اسالمی بود به عنوان
نماینده قوه مقننه در این هیات انتخاب شد .در نتیجه بررسی این هیات آمده نظام حاکم بر
بازجویی و بازپرسی دادگاه ها و زندان هاي ما به هیچ وجه »  :بود مبتنی بر شکنجه نیست
و اگر موارد معدودي نیز دیده شده به طور استثنایی و از سوي افراد غیرمسئول بوده است
و اتهام وارده به روش بازجویی و بازپرسی از « .طرف یکی از مقامات کشور به هیچ وجه
صحیحنمیباشد»
حال آن که شهادت شاهدان جان به دربرده از آن سال ها و خانواده آن ها و خاطرات
و روایت هاي منتشرشده کام ً
ال مغایر ادعاي این هیات است.
بخش ایرا ِن سازمان عفو بین الملل در گزارشی با نام « شکنجه در دهه هشتاد » درباره شکنجه
هاي رایج سال هاي اولیه پس از انقالب می نویسد ...« :شایع ترین شیوه هاي شکنجه که
براي عفو بین الملل تشریح شده است ،شامل شالق زدن با کابل بر تمام قسمت هاي بدن
زندانی در حالی که او از ناحیه مچ دست آویزان است و یا کف پا در حالی که به تخت بسته
شده است .شیوه هاي دیگر شامل سوزاندن با سیگار و اتو ،شوك الکتریکی ،بازکردن جریان
آب با فشار به طرف زندانی و اعدام هاي ساختگی گزارش شده است»...

 .3تصویب آیین نامه « تعیین مصادیق البسه و آرایش هاي غیر مجاز »

آیین نامه تعیین مصادیق البسه و آرایش هاي غیر مجاز در زمان تصدي علی محمد  .بشارتی
در وزارت کشور و در شهریورماه 1375در وزارت کشور به تصویب رسید .بسیاري از مواد
این آیین نامه از مصادیق بارز تبعیض و تحدید آزادي هاي فردي و اجتماعی شهروندان به
ویژه زنان به شمار می آید .براي مثال در بخشی از این مصادیق غیر مجاز در واردات ،تولید،
توزیع و فروش انواع البسه » آیین نامه ذیل آمده است ... «:لباس هایی که آالت موسیقی مانند
گیتار ،ویولون ،شیپور و چنگ و امثالهم روي آن ها چاپ ،گلدوزي ،تکه دوزي ،بافته ،نصب
و یا الصاق شده باشد.
لباس هایی که روي آن ها تصاویر فکاهی و پوچ و بی معنا مانند کفش سوراخ شده
که انگشت شصت از آن بیرون آمده باشد ،تصاویر آدم هاي معتاد ،چاپ ،گلدوزي،
تکه دوزي ،نصب و یا الصاق شده باشد .لباس هایی که روي آن ها عبارات عاشقانه و مبتذل
مانند مرا ببوس ،دوستت دارم و الفاظ و کلمات مشابه چاپ ،گلدوزي ،تکه دوزي ،بافته،
نصب و یا الصاق شده باشد»...

شعبه ی جدید  LA PIANOSافتتاح شد
در دان تاون لس آنجلس

تمامی پیانوها با جابجایی و کوک رایگان ،گارانتی
سرویس یکساله و تخفیف ٪۱۰برای ایرانیان
عرضه می شوند.
به عالوه کمپانی ال ای پیانو به هم وطنان گرامی مشاوره
رایگان پیش از خرید پیانو را توصیه میکند.

La-pianos@hotmail.com

www.la-pianos.com

مشـــاوره رایــــگان
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نقاشی دیواری جنجالی زندگی جورج واشنگتن نابود نخواهد شد

آغازینو

عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد

ســرانجام هیئت مدیره اداره آموزش سانفراسیسکو با رأی  4-3تصمیم گرفت که نقاشی پرداخته شده است که به گونه ای نمایانگر دوران برده داری آمریکا می باشد و نشان می دهد
دیواری جنجالی زندگی جورج واشنگتن را در دبیرستان جورج واشنگتن نگه دارد و این اثر برده های رنگین پوست در امالک جورج واشنگتن به کار مشغول هستند.
هنری و تاریخی را نابود نکند ،ولی برای پاسخگویی به اعتراض مخالفان روی آن را با پرده مخالفان ،این نقاشی را نژاد پرستانه تعبیر می کنند و موافقان ،آن را نمونه آزادی بیان ونابودی
آن را سانسور افکار خوانده اند.
ایبپوشاندکهنمایانگرقهرمانیرنگینپوستاندرتاریخآمریکاست.
باید اشاره کرد که این نقاشی دیواری که در سال  1936به بزرگی  1600فوت مربع ساخته و

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه
اکثربیماریهاست

برایآشنائیومشاورهرایگانودستیابی
بهراهحلهایمناسببدونورزشهای
سختومحدودیتهایغیرقابلتحمل
مدارس دولتی ونیمه دولتی -خصوصی در لوس آنجلس رتبه بندی می شوند باماتماسبگیریدتابهراحتیبهدنیای
سالمتروزیباتردلخواهخودقدمبگذارید
اداره آمــوزش لوس آنجلس اعالم کرد ،در نظر دارد برای نخســتین بار
مــدارس دولتی ونیمــه دولتی -خصوصی( چارتــر) را رتبه بندی کند و
آن را به صورت تحلیلی در اختیار آموزشــگران و خانواده ها قرار دهد.
ایــن رتبه بنــدی که از  1تــا  5خواهد بود ،مــدارس را در زمینه های
آکادمیــک و برنامــه های آموزشــی جانبی مورد بررســی و تحلیل قرار
خواهد داد و در زمینه آگاه ســازی خانواده ها بســیار موثر خواهد بود.
از هم اکنــون مخالفان این طرح و رئیس اتحادیــه مدیران مدارس گفته
اند :مدارس  ،رســتوران نیســتند که مورد رتبه بندی قــرار گیرند و من
فکر می کنم این یک روند غیراخالقی در مورد آموزگاران اســت که آن
ها را با ســتاره درجه بندی کنیم.
ناگفتــه نماند که این طرح ممکن اســت از اکتبر  2019اجرایی شــود و
هیئــت مدیره اداره آموزش لوس آنجلس ،با آن موافق هســتند.

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

شهردار لوس آنجلس از تجهیز
نرم افزار سیستم هشدار دهنده
زمین لرزه های ضعیف خبر داد
اریک گارســتی شــهردار لوس آنجلس اعالم کرد که نرم افزار اعالم پیش

هنگام زمین لرزه ها ،به هشدار زمین لرزه های ضعیف نیز خواهد پرداخت.
پــس از زمین لرزه  4و  5جوالی که در  125مایلی لوس آنجلس در منطقه

ریج کرســت روی داد ،بسیاری از شــهروندان انتقاد کردند با این که برای

سیســتم هشدار دهنده لوس آنجلس هزینه بسیاری شده و قرار بوده از راه
نــرم افزارهای تلفن همراه ،این آگاهی پیش از زمین لرزه به مردم برســد،
لیکن چنین نشــده است ،گرچه آن را  49ثانیه زودتر ثبت کرده است.

از این روی ،با اصالح این سیســتم و حســاس کردن آن به یافتن نشــانه
های دوردســت و حتی با قدرت کمتر ،شهردار لوس آنجلس امیدوار است

که توانســته باشد سیســتم دقیق تر و به هنگام تری را به شهروندان لوس
آنجلس ارائه نموده باشد.

رسیدگی به لغو پوشش حمایت موقت از خانواده های مهاجران
غیرقانونی در دادگاه استیناف کالیفرنیا آغاز شد

شرکتکتاب
KETAB CORP.

ketab.net

دادگاه اســتیناف منطقه  9فدرال درکالیفرنیا از بامداد روز چهارشنبه  14آگوست شامل  100هزار نفر از شهروندان نپال و هندوراس می شود ،موضوع نژاد پرستی
رســیدگی به درخواســت دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای لغو پوشش به عنوان عامل اصلی اخراج مهاجران اعالم شده است.
حمایت موقت از خانواده های مهاجران غیرقانونی در دو پرونده جداگانه را آغاز سازمان َ ACLUو هشت سازمان حقوق بشری و اتحادیه های کارکنان و خانواده
ها با حضور در دادگاه ،تالش برای جلب نظر قضات را نمودند.
کرده است.
این پرونده که  TPSخوانده می شود در یک مورد شامل بیش از  300هزار نفر گفتنی اســت که دادخواست به نام کودکان ارائه شــده است .این کودکان لوس
از شهروندان السالوادور ،هاییتی ،نیکاراگوئه و سودان است و در پرونده دیگر که آنجلسی با حضور در  CNNبه دفاع از پرونده خود پرداختند.

)(310
477-7477
12701 Van Nuys Blvd.,
Suite H
Pacoima CA 91331

6

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -181آدینه  16آگست 2019

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
 16آگست تا  22آگست ( 25مرداد تا  31مرداد)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه  25مرداد  16 /آگِ ست
 1328خورشیدی ( 1949میالدی)
محمود نامجو ،ركورد وزنهبرداری جهان را شكست و
«آقای دنیا» لقب گرفت
 1332خورشیدی ( 1953میالدی)
در اثر تظاهرات ضد حكومت شاه ،محمد رضا شاه
پهلوی همراه با خانواده ایران را ترك كرد.
 1351خورشیدی ( 1972میالدی)
زادروز لونا شاد  -گوینده تلویزیون صدای آمریکا و
بازیگرسینما
 1358خورشیدی ( 1979میالدی)
زادروز رضا صادقی  -خواننده موسیقی پاپ
 1373خورشیدی ( 1994میالدی)
درگذشت احمد فردید (احمد مهینی یزدی) -
فیلسوف معاصر که مورخین معتقدند که لفظ «غرب
زدگی» را او نخستین بار به کار برد 1383خورشیدی
( 2004میالدی)
قتل عاطفه رجبی سهاله (زاده ۱۳۶۶مشهد -اعدام شده
در  ۲۵مرداد ۱۳۸۳نکا) دختر دانش آموز  ۱۶سالهای
بود که توسط دادگاه به اتهام جریجه دار کردن عفت
عمومی توسط قاضی حاج رضایی (رییس دادگستری
نکا) به اعدام محکوم شد .حکم اعدام او توسط دیوان
عالی کشور در یک هفته تایید شد .قاضی حاج رضایی
طناب دار را شخصاً به گردن وی انداخت و او را در
میدان شهر نکا بدار آویخت.
 1397خورشیدی (2018میالدی)
درگذشت بهرام نمازی در تهران از کوشندگان
سیاسی و از اعضای حزب ملت ایران و مخالف حکومت
استبدادی جمهوری اسالمی .متولد( 15آبان 1315
در شیراز)

شنبه  26مرداد  17 /آگِ ست

از سال  1313آغاز کرد.
 1389خورشیدی (2010میالدی)
درگذشت مسعود برزين در تهران .وی از روزنامهنگاران
و کارشناسان روابط عمومی دوران پهلوی دوم بود .وی
در دولت شاپور بختيار ،آخرين دولت حکومت پهلوی،
مدتی رياست راديو و تلويزيون ملی را به عهده داشت
و قبل از آن مسئوول روابط عمومی دفتر فرح پهلوی و
روابط عمومی شرکت نفت در آبادان بود .وی همچنين
از بنيانگذاران سنديکای نويسندگان و خبرنگاران ايران
محسوبميشد.
 1397خورشید ( 2018میالدی)
درگذشت عزت اهلل انتظامی بازیگر عرصه تئاتر  ،سینما
و تلویزیون در سن  ۹۴سالگی ( متولد  ۳۱خرداد
 ۱۳۰۳محله سنگلج تهران )

یکشنبه  27مرداد  18 /آگِ ست

1319خورشیدی ( 1940میالدی)
كمالالملك نقاش معاصر در سن  93سالگی در نیشابور
درگذشت
 1337خورشیدی (1958میالدی)
زادروز حسامالدین سراج ،هنرمند آواز وآهنگساز
آثار این هنرمند در مرکز موسیقی و فیلم ایران وابسته
به شرکت کتاب موجود است
1340خورشیدی ( 1961میالدی)
زادروز علیرضا پنجهای ،شاعر
 1355خورشیدی (1976میالدی)
سازمان تربیت بدنی منحل شد
 1381خورشیدی (2002میالدی)
درگذشت جواد حدیدی ،نویسنده و پژوهشگر و عضو
دائمیفرهنگستانایران
 1386خورشیدی (2007میالدی)
درگذشت احمد شهیدی ،آخرین بازمانده نسل اول
روزنامهنگاران مدرن ایران .او خبرنگاری را از سال 1313
آغاز کرد.
 1389خورشیدی (2010میالدی)
درگذشت مسعود برزين در تهران .وی از روزنامهنگاران
و کارشناسان روابط عمومی دوران پهلوی دوم بود.

دوشنبه  28مرداد  19 /آگِ ست

1319خورشیدی ( 1940میالدی)
كمالالملك نقاش معاصر در سن  93سالگی در نیشابور
درگذشت
 1337خورشیدی (1958میالدی)
زادروز حسامالدین سراج ،هنرمند آواز وآهنگساز
1340خورشیدی ( 1961میالدی)
زادروز علیرضا پنجهای ،شاعر
 1355خورشیدی (1976میالدی)
سازمان تربیت بدنی منحل شد
 1381خورشیدی (2002میالدی)
درگذشت جواد حدیدی ،نویسنده و پژوهشگر و عضو
دائمیفرهنگستانایران
 1386خورشیدی (2007میالدی)
درگذشت احمد شهیدی ،آخرین بازمانده نسل
اول روزنامه نگاران مدرن ایران .او خبرنگاری را

 1325خورشیدی (1946میالدی)
زادروزمسعودبهنود؛نویسندهوروزنامهنگارایرانی
 1332خورشیدی ( 1953میالدی)
موفقیت سازمان سیای آمریكا در كودتا بر علیه دولت
محمدمصدق
 1351خورشیدی (1973میالدی)
احمد زبیرم ،عضو شبكهی سیاهكل ،در زد و خورد با
مأموران انتظامیكشته شد
 1357خورشیدی ( 1978میالدی)
حدود  400نفر از مردم آبادان در سینما ركس این شهر
به آتش كشیده شدند .آخوندها دولت را متهم كردند،
اما پس از انقالب معلوم شد كه به دستور شخص روح
اهلل خمینی این كار انجام شده و رهبر کنونی نظام،
سیدعلی خامنهای نیز در این جنایت دست داشته
است.
 1385خورشیدی (2006میالدی)
درگذشت شعبان جعفری پس از مدتی بیماری در شهر
لوسآنجلسامریكا.
 1393خورشیدی (2014میالدی)
درگذشت سیمین بهبهانی  -شاعر

سه شنبه  29مرداد  20 /آگِ ست
 1319خورشیدی (1940میالدی)
زادروز عارف عارفکیا ،خواننده و هنرمند
 1321خورشیدی (1942میالدی)
وینستونچرچیل،نخستوزیرانگلستانبرایشركتدر
«كنفرانس تهران» وارد تهران شد
 1347خورشیدی (1968میالدی)
فرمانتشكیلفرهنگستانصادرشد.
 1387خورشیدی (2008میالدی)
درگذشت تورج نگهبان ،شاعر و ترانهسرای با ذوق ایرانی
در بیمارستان تارزانای لوسآنجلس .وی متولد هفتم
اردیبهشت سال  1311در اهواز بود.
 1390خورشیدی (2011میالدی)
درگذشت رضا بدیعی ،کارگردان ایرانی هالیوود در
بیمارستان یوسیالای در شهر لوسآنجلس در سن
81سالگی .وی به «پدرخوانده تلویزیون آمریکا» نیز
شهرت داشت.

چهارشنبه  30مرداد  21 /آگِ ست

 1308خورشیدی (1929میالدی)
زادروز نجف دریابندری ،مترجم
 1314خورشیدی ( 1935میالدی)
تعیین نام خانوادگی برای عموم اجباری شد
 1336خورشیدی (1957میالدی)
كنگرهفرهنگیانكشورگشایشیافت

 1308خورشیدی (1929میالدی)
زادروز نجف دریابندری ،مترجم
 1314خورشیدی ( 1935میالدی)
تعیین نام خانوادگی برای عموم اجباری شد
 1336خورشیدی (1957میالدی)
كنگرهفرهنگیانكشورگشایشیافت

پنجشنبه  31مرداد  22آگِ ست

 1332خورشیدی (1953میالدی)
بازگشت محمد رضا شاه پهلوی به ایران
 1342خورشیدی (1963میالدی)
دانشسرای عالی به دانشگاه تربیت معلم تغییر نام داد
 1353خورشیدی (1974میالدی)
جمعیت كل كشور به 32میلیون و  300هزار و 810
نفر برآورد شد
 1388خورشیدی (2009میالدی)
درگذشت سید بزرگ محمودی (متولد )1318مشهور
به دکتر محمودی ،همسر ایرانی بتی محمودی خالق
رمان بدون دخترم هرگز

طنز و خبر  -نوشته شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
این هفته دیگه کفر شهروند ایرانشهر در اومده از دست این به اصطالح همکاران
رسانه ای بی بی سی فارسی و خعلی مودب (بدون فحش کش دار و بی کش!)
می خواد یه مقدار انگشــت تو سوالخ ملکه ،ببخشید ،رسانه ی ملکه اینگیلیس
بکنه و چنتا ســوال بپرسه .هر چند که همه جوابا رو میدونن و احتیاجی نیست
کسی از بی بی سی فارسی جواب ما رو بده!
راستش اول همه دوست داریم بدونیم بی بی سی فارسی با خودش چندچنده؟
یعنی اینکه واقعا طرفدار و هوادار چیه یا کیه؟ چون مشخصه که بی طرف نیستن
پس باس بدونیم طرف کی هســتن .یه وقتایی به قول جمهوری اســامی چیا،
شکل براندازای نرم و لطیف به خودشون میگیرن و آدم میگه بابا این بنده خداها
هم خونواده هاشونو تو ایران سرویس کردن و از اینجور چیزا  ،..خب اگه واقعا
اینطوریه چرا یه گزارشــی مزارشی ،شکایتی چیزی به سازمان ملل نمی کنین یا
از طریق دولت فخیمه اقدام نمی کنین؟ چرا با این حرفا و تهدیدا و خطرها بازم
خیلی ها از ایران باهاتون در ارتباطن و کســی هم کاری باهاشون نداره؟ یه کم
بودار نیست؟
البت بیشــتر وقتا یه شکل دیگه میگیرن و خعلی شــیک و رسمی در راستای
سیاســتای جمهوری اسالمی عمل میکنن .بیشــتر بچه های بی بی سی فارسی
یه جوری حرف میزنن و مینویســن انگاری بنیاد بــاران محمد خاتمی ،رییس
جمهور استمرارطلب جبهه اصالحات اونجا رو اداره میکنه و رسما حقوق و مزایا
میگیرن از اون بابا .بامزه اش اینجاس که خیلیم از نیروهای اصالحاتی تو برنامه
هاشــون دعوت و استفاده میکنن .مدیونین اگه فکر کنین که بی بی سی فارسی
خدای نکرده بازوی فرهنگی و تبلیغی اینگیلیس برای محافظت از بقای جمهوری
اسالمیه!
این موجود عجیب الخلقه حتی میتونه شکل یه رسانه کامال طرفدار اصولگرای
والیی و وفادار به رهبری و ســپاه پاسداران به خودش بگیره .انقدر گاهی از این
زامبی ها تعریف و تمجید میکنن ،آدم فکر میکنه قاسم سلیمانی پسرخاله ملکه
الیزابته و سیدعلی هم رفیق گرمابه و گلستان آقابوریس نخست وزیر اینگیلیسه.
مسخره ترین قسمت ماجرا اینه که بیشتر وقتا خبرا و تحلیالی بی بی سی فارسی
برعکس موضع رسمی دولت اینگیلیسه که از یه رسانه با بودجه دولتی بعیده و باز
اینجای کاره که باد میده و شهروند ایرانشهر میگه :نکنه باز کار کار اینگیلیسا باشه
و بی بی سی فارسی هم داره دستورات باالیی هاشو اجرا میکنه!

بعضی وقتا که متن خبرا و توضیحات دوســتان لندن نشین رو که می خونم ،خنده
ام میگیره که آخه مگه میشــه تو اون خراب شده یه ویراستار زبون فارسی پیدا نشه
که انقدر ســوتی نگارشی و امالیی تو متناشون نداشته باشن؟ به خدا خیلی راحت
میتونین یه نفر فارســی زبون که فارســیش بهتر از خودتون باشه پیدا کنین و بدین
متناتونو براتون ویرایش کنه قبل اینکه بکنین پاچه خلق اهلل!
جدیدا یه چیزی که خعلی چشــم شهروند ایرانشــهر رو گرفته اینه که بی بی سی
فارسی احتماال نسخه فارسی سی ان ان آمریکاس یا رسانه فارسی زبون رسمی حزب
دمکرات آمریکاس! همچین بعضی از بچه هاش در مورد پرزیدنت ترامپ و دولت
ایاالت متحده بد دهنی و تمسخرمیکنن که انگار نه انگار اینگیلیس متحد آمریکاس،
شایدم بی بی سی فارسی مال نایاکی های مقیم آمریکاس!
خالصه شهروند ایرانشهر به این نتیجه رسیده که اگه به بی بی سی فارسی میگن آیت
اهلل بی بی سی البد یه دلیلی داره! اینجور که اینا دارن تخت گاز میرن شاید بزودی
اسم بی بی سی فارســی در کنار خبرگزاری های بیت رهبری و سپاه مثه تسنیم و
فارس و رجانیوز بیاد!
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کشف  1300پوند ماریوانا توسط گارد ساحلی کالیفرنیا

گارد ســاحلی کالیفرنیا اعالم کرد که مأموران گارد ساحلی درنزدیکی جزیره سانتا را پیگیری نمایند.
کاتالینا 43 ،بسته بزرگ معلق روی اقیانوس یافته اند که میزان  1300پوند ماریوانا در ناگفته نماند کالیفرنیا پس از آزادی ماریوانا برای افراد باالی  21سال نه تنها بزرگترین
بازار فروش قانونی را دارد و در حدود  2/5میلیارد دالر فروش ســاالنه آن اســت،
آن بوده که ارزش فروش خیابانی آن در حدود یک میلیون دالر است.
این بســته های ماریوانا که هنوز فرستنده و گیرنده آن روشن نیست از سوی گارد بزرگترین بازار سیاه و غیرقانونی فروش ماریوانا نیز درکالیفرنیا است.
ساحلی کالیفرنیا به اداره فدرال مرزبانی و گمرک آمریکا منتقل شده است تا پرونده

انحراف ذهن مصرف کنندگان آکسی
کانتین از سوی شرکت پوردو

UNITED
DENTAL
OFFICE

پس از انتشــار گزارش هایی پیرامون داروهای دارای مواد مخدر به نام « آکســی
کانتین» شــرکت داروسازی پوردو تالش کرد تا با ســامان دهی یک وب سایت
خبری -آموزشی ،ذهن خوانندگان از این داروی اعتیاد آور را که به عنوان داروی
ضد درد ازسوی پزشکان به طور بی رویه تجویز می شود ،منحرف نماید و این که
برخی از پزشکان بدون رعایت اخالق حرفه ای به تجویز این دارو ادامه می دهند
را کوچک جلوه دهد.
ناگفته نماند این داروی مخدر با تجویز بدون کنترل موجب شده است که بیماران
آن را نگه دارند و به راحتی در اختیار دوستان و خویشان خود قرار دهند.
شرکت دارویی پوردو درسال  31 ،2016میلیارد دالر از این دارو سودآوری داشته
اســت و مرگ و میر ناشــی از زیاده روی در داروهای مخدر که در سال ، 1999
 8048نفر بوده و در سال  2017به  47600رسیده است.

دکتر فرزاد کهنباش

دندانپزشک

کالبد شکافی بر روی مردی که
جان خود را در مسابقه تاکو از
دست داد

323.733.0570

پزشکی قانونی اعالم کرد که روز پنج شنبه  15آگوست ،بررسی و آزمایش بر کالبد
مردی را آغاز می کند که چهارشنبه شب گذشته در فرزنو در جریان مسابقه خوردن
تاکو ،جان خود را از دست داده بود.
این مســابقه که هر سال برگزار می شود در هنگام برگزاری مسابقه بیس بال روی
داده و فردی  41ساله به نام « دی نا هاچینگز» به سرعت بدون جویدن ،میزان زیادی
از تاکو را قورت داده است و مرگ او زمان کوتاهی پس از مسابقه روی داده است.
هنوز روشــن نیست که او با پیروزی به مرگ دست یافته است یا مرگ او زودتر از
اعالم نتیجه مسابقه روی داده باشد.
ناگفته نماند که برنده سال گذشته توانسته بود 73 ،تاکو را در  8دقیقه ببلعد .پس از
این رویداد ،تیم بیس بال گریزلی فرزنو اعالم نمود که از سال آینده مسابقه خوردن
تاکو برگزار نخواهد شد.

1720 WESTERN AVE,
LOS ANGELE CA 90006

نسخه اصالحی الیحه  13درسال  2020به رأی گذاشته می شود

بار دیگر الیحه  13در سال  2020در کالیفرنیا به رأی گذاشته خواهد شد .این الیحه
که در ســال  1978در زمینه مالیات بر امالک به تصویب مردم رسیده بود ،در سال
گذشته شماری از کنشگران برای اصالح آن تالش نمودند تا با تصویب آن ،بودجه
ای برای مدارس به دست بیاورند که با اندکی تفاوت نتوانست به تصویب برسد.
اتحادیه بین المللی آموزگاران و فدراســیون آموزگاران کالیفرنیا با گردآوری منابع

مالی ،اعالم نمودند نسخه تازه ای از الیحه اصالحی را در انتخابات نوامبر  2020به
رأی خواهند گذاشت که به موجب آن د رصورت تصویب بیش از  7میلیارد دالر به
مدارس کمک خواهد شد.
ناگفته نماند که الیحه  13تاکنون از افزایش مالیات امالک پیشگیری کرده و تنها روند
 2درصد افزایش را طی کرده است.
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جدول و سرگرمی

افقی:

  - 1فراموشی سالخوردگی -از گیاهان آپارتمانی زیبا

 - 2بی موقع  -آوازی در دستگاه همایون  -برگ برنده

 - 4تعجب زنانه  -کاغذ اسید  -تملیک منفعت است بدون بدل و عوض

 - 7هر وسیله اطالع رسانی  -ظرف چهار و نیم لیتری  -وسیله

 - 6خود شخص  -ارمغان ساوه  -نسبت دو زن یک مرد به هم

 - 9تمدنی باستانی  -اخبار انگلیسی  -بیماری تورم ورید در ساق پا

 - 8از مرکبات که محصولی معجزه آسا و پر ویتامین است  -جانوری درختزی  -شهری

 - 11مرغ می رود!  -پند و آموزه  -یکی از  ۶نوع ماشین ساده  -چسبیده به گردن

 - 9محلی خوش آب و هوا در اطراف تهران  -عملی در بیماران کلیوی  -سقز جویدنی

 - 13برجی که کبوتران در آن خانه کرده باشند  -رونده  -مگر

 - 11قطب جمعیتی استان مرکزی ایران  -رهاورد زلزله  -بلدرچین

 - 15خرید غیر نقدی  -رب النوع عشق در نزد یونانی ها -لوح و سنگنوشته

 - 7دالور و شجاع  -بریده و جدا شده  -ریشه

در استان آذربایجان شرقی

 - 10فیلم استیون اسپیلبرگ -شهری حومه الریجان نزدیک آمل  -بیهوده

 - 12شهر گرمابه پهنه  -ارسطو به مدت بیست سال در آنجا به تحصیل علم مشغول

بود  -یار شلوار

 - 13آینده  -خانه دوم کارمند  -کشوری آفریقایی

 - 14نشان مفعولی -انهدام  -هجا و اصطالحی در زبان شناسی

 - 15ناحیهای در اســتان مازندران و  ۴۸کیلومتری شــهر چالوس است -اثری بسیار

خواندنی از ناصر خسرو
عمودی:

 - 1غم و غصه -امپراتور مونث  -بزرگترین سازمان منطقهای در جهان
 - 2جزیره ای در جنوب ایران  -بیننده  -هر نوع فلز

دو اثر جدید از مهرانگیزکار

310.261.0333

 - 5حرفی در مقام تردید  -به شهر کانالها معروف است -واحد نظامی  -هالوژن نمک

 - 3حکاک آلمانی دوره نوزائی  -نرمافزاری برای تلفنهای هوشمند  -رمانی از ژوزه

 - 5آفرینش زیبایی  -خرمی و پاكی  -جنگ و جدال

دي جي شاد

 - 4دستمزد  -وارد شدن  -یکی از ارگانهای انتظامی ایران

 - 6فعالیت بدنی سازمان یافته -گیاهی دارویی -نام یکی از اسطورههای کهن ایرانی ه

ساراماگو

DJ SHAD

 - 3درشت و خشن  -نام دیگر سنگ مرمر  -سنگ معدنی

عنوان کماندار ایرانی برای بازشناختن مرز ایران و توران برگزیده شد

 - 8مکانی تفریحی در  18کیلومتری یاسوج در کنار منطقه دیدنی و زیبای آب نهر
 - 10جوی  -انگشت دارد  -یکی از دو جنس

 - 12منکر شدن و باور نداشتن  -ویران کننده  -سمت راست
 - 14کمک  -دوربین اینترنتی  -آگهی تبلیغاتی

حل جدول شماره گذشته
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طرح ممنوع شدن مصرف ماده
شیمیایی « کلرپریفوس» برای
سمپاشی گیاهان و میوه ها در
کالیفرنیا پیشنهاد شد

9

کتابهای عباس توفیق
بر روی وب سایت
شرکت کتاب

با این که اداره  EPAدولت فدرال ازمصرف نوعی از ماده خطرناک سمپاشــی
گیاهان و میوه ها پشــتیبانی مــی کند ،ایالت کالیفرنیا در مقابله با آن ،دســتور
ممنوعیت از ماده شیمیایی « کلرپریفوس» را صادر نمود.
این ماده شیمیایی که در سال  2017به میزان  900هزار پاند در کالیفرنیا بر روی
درختان انگور ،بادام ،پرتقال و بوته های پنبه استفاده شده است ،می تواند آسیب
های عصبی به انسان ها و حیوانات وارد نماید.
پیشنهاد ممنوعیت این ماده شیمیایی از ســوی دانشمندان و پژوهشگران زیست
محیطی برای درخواست از دولت فدرال در اختیار مقامات کالیفرنیا قرار گرفته است.

کشفسلولیدرمطالعهایمنیمغزانسانبراییافتنعلتبیماریآلزایمر

دانشمندان و پژوهشگران دانشگاه  UCIدر ارواین اعالم نمودند که توانسته اند برای
یافتن علت بیماری آلزایمر و آســیب های مغزی ،سلولی را برای مطالعه ایمنی مغز
انسان با استفاده از موش های آزمایشگاهی تهیه نمایند.
این پژوهش زیرنظر پروفســور « متیو بلورتون جونز» استاد رشته بیولوژی عصب و
رفتار شناسی ،انجام می پذیرد .او در بیانیه خود گفته است که مغز انسان و سلول های

آن ،تحت تأثیر ژن ها خاموش و یا روشن می شوند و تاکنون کارکرد  40ژن در مغز
را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده اند و دریافته اند که کدام یک از ژن ها بر سلول
مغزی اثر گذاشته و زمینه آلزایمر را فراهم می کند و با این مطالعه امکان پیشگیری در
دوران آغازین بیماری می تواند قابل دسترسی باشد.

فروشدرشرکتکتاب

ketab.net

(310) 477-7477
12701 Van Nuys Blvd., Suite H
Pacoima CA 91331
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معرفی کتاب های هفته چهارم:

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.
در پی تخریب دیوارِ ضلع جنوبی آرامگاه «یعقوب لیث صفاری» توسط پیمانکار پروژه که
گفته میشود به صورت مستقیم زیر نظر مسئول پایگاه میراث فرهنگی جندیشاپور بوده
است ،مسئولین مربوطه اظهار داشته اند که آن کار اشتباه پیمانکار بوده و به دنبال این اشتباه،
پیمانکار پروژه تعویض شده است .درحالی که در تصاویر موجود  ،تخریب دیوار ضلع
جنوبی آرامگاه یعقوب لیث در حالی انجام شده است که بنر کارفرمایی اداره کل میراث
فرهنگی استان خوزستان باالی سر همان دیوار تخریب شده ،نصب شده است!
در پی انتشار خبر تخریب آرامگاه این بزرگ مرد ایران که ناجی زبان فارسی پس از حمله
اعراب به ایران بوده اســت ،خبرگزاری ایرانشهر ضمن محکوم کردن این عمل میراث
فرهنگی جندی شاپور ( عمدی و یاغیرعمدی)  ،بر آن شد که در بخش معرفی کتابهای
این هفته ،کتاب « یعقوب لیث  ،مرد برتر تاریخ ایران» نوشته دکتر ناصر انقطاع چاپ
شرکت کتاب ،را برای شما خوانندگان محترم معرفی نماید تا با این دالور مرد پاک نژاد
بیشترآشناشوید.

یعقوب پس از نوشیدن آب گفت :نان بیاورید و اندکی خوراکی ،که باهلل العظیم ،از زمانی
که داستان تو را شنیدم خوراک و آب را بر خود حرام کردم .با خداوند پیمان بستم که هیچ
نخورم و نیاشامم تا داد تو را از این ستمگر بستانم و اندوه را از دلت بزدایم و اکنون دو شب
و یک روز است که هیچ نخورده و ننوشیده ام .مرد که از شدت هیجان و ابهت یعقوب می
لرزید ،گفت  :ای امیر ،اکنون این پیکر را چه کنم؟
یعقوب گفت :این پیکر را بردار و ببر به لب « پارکین» بینداز و به خانه باز گرد.
فردای آن روز دستور داد که جارچیان جار بزنند که هر کس که می خواهد سزای دست
یازدین به ناموس مردم را ببیند ،برود و در کنار پارگین پیکر بی جان آن سرهنگ را بنگرد ،زیرا
اجرای دادگری دوستی نمی شناسد.
آری ،چنین کنند بزرگان ،چو کرد باید کار.
اگر یعقوب جاودانه می شود و اگر بابک نمردنی است ،تنها برای دالوری ها و قهرمانی ها آن
ها است و ده ها تن چون این دو نیست .این ابرمردان ،چیزی برتر از آن چه که مردم معمولی
هستند ،بودند آن ها براستی « بزرگ » بودند و «برجسته».

* عنوان کتاب :یعقوب لیث ،مرد برتر
تاریخایران
نویسنده:دکترناصرانقطاع
انتشارات:شرکتکتاب
تعدادصفحات282:
قیمت ( :نسخه چاپی  28دالر) ( نسخه
الکترونیکی)9.99

* عنوان کتاب:توتالیتاریسم اسالمی:
پندار یا واقعیت؟
نویسنده  :شهال شفیق
انتشارات :خاوران(پاریس)
تعداد صفحات235 :
قیمت  13 :دالر

دربارهنویسنده:
دکتر ناصر انقطاع ،نویسنده ،فعال سیاسی ،پژوهشگر  ،مورخ ایرانی و مجری برنامههای
تلویزیونی می باشــد که در سالهای  13۲۸تا  1332به هنگام جنبش ملی شدن نفت ،در
دانشــکده حقوق ،با همکاری دوستانش روزنامهای را بنام «پرچمدار» منتشر کرد که این
روزنامه تا مرداد ۱۳۳۲چاپ و پخش میشد و پس از آن به کارهای پژوهشی در زمینه زبان
پارسی و ریشه یابی واژهها و بررسی تاریخ ایران به گونه ای ژرف پرداخت و ضمن کارهای
اداری ،نوشتههای خود را در روزنامههای کیهان ،اطالعات ،رستاخیز و تربیت بدنی به چاپ
رسانید و همین نوشتهها انگیزه آن شد که از سوی فرهنگستان زبان ایران برای همکاری با
این مرکز و گروه واژه گزینی برای کتابهای درسی پذیرفته شود .پس از انقالب به مخالفت
با جمهوری اسالمی پرداخت و در اوایل آن به نوشتن مقالههای سیاسی و میهنی پرداخت
و نخست سر دبیر هفته نامه «سپید و سیاه» شد .پس از چهار شماره این هفته نامه توقیف
گردید و سپس سردبیر نشریه «بامشاد» شد .پس از انتشار تنها یک شماره از این نشریه،
بعلت اینکه در پشت جلد نقاشی شیری را کشیده بود که مردهاست و شمشیرش شکسته و
خورشید در حال فرو رفتن است ،و زیر آن نوشته بود «مرگ شیر ،شکست شمشیر ،غروب
خورشید.براستیبه کجا میرویم» ایننشریه نیز توقیف شد .سپس سر مقالهای درهفته نامه
جوانان نوشت ،که سبب توقیف آن هفته نامه نیز شد .وی ،با تنی چند از دوستانش ،دست
به انتشار شب نامهای بنام «پیروزی» زد که آن نیز پس از انتشار دو شماره «لو» رفت و سه تن
از ایشان دکتر ضیا مدرسی ،دکتر منوچهر سلیمی و فرخ سرمدی دستگیر شدند و هر سه
تیرباران شدند .دکتر ناصر انقطاع پس از گریز از ایران و مدت ششماه سرگردانی در پاکستان
و ترکیه و ایتالیا ،سرانجام از کشور آمریکا روادید پناهندگی سیاسی گرفت و در فوریه۱۹۸۶
( 1365خورشیدی)به آمریکا رفت .در لس آنجلس نخست با منصور انوری و نشریه «پیام
ایران» همکاری کرد و سپس در فوریه 1366( ۱۹۸۷خورشیدی)یکی از بنیانگذاران نشریه
روزانه «صبح ایران» شد که نخستین رسانه روزانه پارسیزبان در برون مرز و بمدت ده سال،
سردبیری این رسانه را به بر عهده داشت .در همان سالها .انجمنی را بنام «انجمن پاسداری از
زبان و فر هنگ پارسی» بنیاد نهاد ،و مدت چهار سال دبیر انجمن و سردبیر فصل نامه «پارسی
نامه» بود .دکتر ناصر انقطاع مدت دو سال نیز سردبیر هفته نامه ایرانشهر بود.
برگرفته از کتاب ( :ص )119
 ..در تاریخ ها آمده است :پس از زمانی دراز که از این شیوه ی دادخواهی گذشت ،روزی
یعقوب ،بر ایوان بلند کوشک «خضرا» نشسته بود تا اگر دادخواه یا نیازمندی آمد به سخنش
گوش دهد .یعقوب همان گونه که پیرامون خود را می نگریست و در اندیشه ای ژرف فرو
رفته بود ،مردی را در آن دور ،بر سرکوی «سینک» دید که سرپا نشسته ،به دیوار تکیه زده و
سر بر زانو نهاده است ...با خود گفت :بی گمان این مرد را اندوهی بزرگ می آزارد .بهتر است
از آن آگاه شوم و بی درنگ دست ها را به هم گوفت و یکی از نگهبانان را فراخواند و آن مرد
را نشان داد و گفت  :برو او را نزد من آور.
دمی پس از آن ،مرد در برابر یعقوب ایستاده بود .یعقوب پرسید :زندگی و گذران تو چگونه
است؟
مرد که چهره ای به سختی اندوه بار داشت  :گفت بهر روی می گذرد .یعقوب گفت :زمانی
دراز است که می بینم در سر کوی نشسته و به دیوار تکیه زده و سر بر زانوی غم نهاده ای.
بمن بگو تو را چه می شود؟ بگو و نترس.
مرد گفت :ای ملک ،درد دل من بسی سنگین است و باید در جایی که کسی نباشد ،آن را
با تو بگویم .یعقوب بی درنگ فرمان داد ،ایوان را تهی کنند تا جز او و آن مرد کسی نباشد.
سپس گفت :اکنون به آسودگی هر چه را که در دل داری بگو.
مرد گفت :سرهنگی از سرهنگان تو ،هر شب یا هر دوشب یک بار ،از دیوار و بام به خانه من
فرود می آید و بی خواست من و دخترم ،با او ناجوانمردانه همبستری می کند و من یارای
درگیری با او را در خود نمی بینم.
یعقوب اندکی مات و خاموش مرد را نگریست .از خشم فراوان ،خون به چهره اش دویده
بود ،سپس گفت :چرا تاکنون ما را آگاه نکردی؟ مرد پاسخ داد :آن سرهنگ از نزدیکان تو
است و به سختی با تو دوست است و بیم آن داشتم که نه تنها گوش به سخنم ندهی ،بلکه
رازم فاش شود و آبرویم در شهر برود و آن سرهنگ مرا بکشد.
یعقوب گفت :برو به خانه ات و هر گاه او آمد ،بی درنگ به اینجا بیا .در پای «خضرا» مردی با
سپر و شمشیر ،سیاه پوشیده و نقاب زده را خواهی دید .او با تو خواهد آمد و داد تو را از وی
خواهد گرفت .همان گونه که خداوند بزرگ فرمان داده است .مرد رفت و آن شب نیامد .ولی
شب دوم به پای کوشک آمد .سواری را دید که با سپر و شمشیر و چهره ی پوشیده سراپا
بر تن کرده ،آن جا ایستاده است و به سوار سیاپوش گفت :حضرت امیر به من دستور داده
است که اگر سرهنگی به خانه ام برای تجاوز به دخترم آمد ،به این جا بیایم و به تو گزارش
دهم .سوار ،آن مرد را بر ترک خود نشانید و با شتاب به سوی خانه ی وی تاخت و به درون
خانه آمد .سرهنگ هنوز در خانه بود و مرد رخ پوشیده ،بی درنگ شمشیر بر فرق او زد که
تا گردنش فرو رفت و سپس بی درنگ دستور داد چراغی را بیفروزند .هنگامی که چراغ را
روشن کردند ،مرد شمشیر زن ،رخ پوش از چهره برگرفت و گفت  :آبم دهید که از تشنگی
در حال مرگ هستم .پدر دختر نگاه کرد و با شگفتی دید که او یعقوب است!
مرد بینوا با دیدن یعقوب چنان خود را باخت و دست و پای خود را گم کرد که تا زمانی
توان هیچ کاری نداشت و سپس به پاهای یعقوب افتاد و آن گاه برخاست و دست او را
پیوستهمیبوسید.

* عنوان کتاب :پنجمین فصل سال-
(دو جلدی)
نویسنده:محرابهساداتقدیری(رهایش)
انتشارات :نشر علی
تعداد صفحات :جلد اول ( )800و
جلد دوم ( )798
قیمت  48 :دالر

دربارهنویسنده:
محرابه سادات قدیری ( رهایش)  ،متولد  1361اهل ساری و لیسانس مدیریت آموزشی
است .وی اولین داستان بلند خود را از سال اول دانشگاه نوشت ،اما جایی منتشر نشد .تا
اینکه در سال  1392فرصتی به وی دست داد و نوشتن را در یکی از سایت ها( درفضای
مجازی) شــروع کرد .بنا به گفته وی،در ابتدای کار هیچ مشوقی نداشته ولی با حضور
خواننده ها و اشتیاق آنها و انرژی که آنها به او می دادند به کار خود ادامه می دهد .وی
براین باور است که داستان رمان هایش بر اساس حقایق جامعه بوده و از محیط اطراف
او گرفته شده است.
از جمله کتابهای این نویسنده می توان ،به موارد زیر اشاره کرد:
پنجمین فصل سال ،حسرت ،آبان ماه اول زمستان است ،دستهایم حافظه دارند .روز را
بلندتر می خواهم .برای خوب بودن حالم ،پنجره ها می میرند .کنار کبود کدر ،بادها مسیر
دیگری دارند ،هست های نیست.
برگرفته از کتاب:
خسته و بی حوصله نشسته بودم پشت میز و داشتم شرح حال آخرین مریضی رو که
درباره نویسنده:
« شــهال شفیق بسکی » جامعه شناس ،پژوهشگر و نویسنده ایرانی از سال  ۱۹۸۳ویزیــت کرده بودم توی پرونده اش وارد می کردم که تقه ای به در خورد و صدای باز
شدنش اومد .بدون اینکه سرمو بلند کنم گفتم :خانم میرفاضل من فردا تا  ۷عمل دارم.
( 1362خورشیدی)در فرانسه زندگی میکند ،وی در سال 1393( 2۰۱۴خورشیدی)
بیمارهای فردا رو منتقل کن به روزهای دیگه- .ببخشید به من گفتن دستای شما تو عمل
از سوی آژانس توسعه روابط بین فرهنگی شهروندی ( )ADRICبرای فعالیت بواسیر شفاست درست گفتن؟! سرمو با تأخیر و بهت زده آوردم باال و زل زدم به کسی که
در برابر خشــونت و تبعیــض و همچنین حمایت از زنان مهاجــر و اقدام برای دم در وایساده بود! تعجب اون رو هم از دیدن چهره ی من می شد تو صورتش دید! اومد
سکوالریســم در تنوع فرهنگی انتخاب شــد و جایزه کنشگری مدنی « گفتگوی تو و در رو بست و تکیه داد بهش .به جرأت می تونم بگم نفس کشیدن هم یادم رفته بود!
بین فرهنگی اروپا» را در سال  1387( ۲۰۰۸خورشیدی)دریافت کرد .وی از سال صدای ضربان قلبمو می تونستم بشنوم که از هیجان تند و تندتر می کوبید...
 ۲۰۱۶عضو شورای عالی برابری زنان و مردان از کشور فرانسه می باشد.
شــهال شفیق ،در سال  ۱۳۹۶باالترین نشان لژیون دونور فرانسه را به پاس سالها *عنوانکتاب:قصههایپندآموزوشیرینمثنویمعنوی
خدمت در حوزه برابری دریافت کرد .رئیس شورای عالی برابری جنسیتی ،دلیل
اهدای این عالیترین نشــان را ،تالش خانم شــفیق برای هدایت جامعه به سوی بازنویسی :نفیسهنوری
نقاط مشترک و نه تفاوتها ،دانست و گفت« :وجود شما ضروری است چرا که انتشارات:عقیل
میدانید چطور به ســمت مشــترکات بروید و نه به سمت آنچه ما را از هم جدا تعداد صفحات216 :
میکند».
شهال شــفیق ،چندین کتاب تحلیلی دربارهٔ ابعاد اسالم گرایی توتالیتر و چند اثر قیمت  20 :دالر
ادبی منتشر کردهاست .معروفترین کتاب وی ،تحت عنوان «زنان زیر حجاب» در
ســال  ۱۹۹۵در فرانسه به چاپ رسید .از دیگر آثار خانم شهال شفیق می توان به
کتابهای زیر اشاره کرد:
توتالیتاریســم اســامی ،پندار یا واقعیت؟ ،از آنجــا و از اینجا  ۱۳ ،قصه و یک
نمایشنامه ،سوگ  ،زن و بازگشت اسالم ،زنان زیر حجاب؛ چهره قوانین اسالمی(،
با همکاری فرهاد خســروخاور)  ،انسان جدید اسالمی ،زندان سیاسی در ایران،
جاده و مه (مجموعه داستان) ،اسالم ،جامعه ،مذهب ،سیاست ،جنس و جنسیت،
اسالم سیاسی ،جنسیت و جنسگونگی ،از آینه بپرس.
در این جا به معرفی کتاب «توتالیتاریسم اسالمی ،پندار یا واقعیت؟» از خانم شهال
شفیق با ترجمه رضا ناصحی می پردازیم .به زعم نویسنده ،تجزيه و تحليل ارائه
شده در این کتاب ،کوشش دارد نشان دهد که پيروزی اسالمگرايان در ايران نه به
دليل پيروزی ســنت بر مدرنيته و يا شتاب اصالحات شاه در نوسازي ايران بوده،
بلکه نتيجه روندی است که آ ن را «مدرنيته مثله شده» ناميدهاست .فهم اين مبحث،
بــرای نقد نقطه نظراتی که با تکيه بر نســبيت فرهنگی ،ارزشهای مدرني چون
دمکراسی ،حقوق بشــر و برابری زن و مرد را پديدههايی «غربی» و ناهمگون با
خصوصيات فرهنگی ديگر جوامع ارزيابی میکنند ،اهميت بسياری دارد.
برگرفته از کتاب:
 .....از نظر اسالم ایدئولوژیک ،زن عنصر فتنه است و بخودی خود تقصیرکار .چرا
که موضوع کشش های جنسی اســت و آتش افروز جهنم .ارضای امیال جنسی
مومنان دراسالم به رسمیت شناخته شده و آنان بی هیچ نگرانی ،می توانند از لذاتی
که در بهشت وعده شده ،هم اینجا بر روی زمین بهره مند شوند .زن ،منشا خطرات درباره کتاب :این کتاب شامل  28داستان از مثنوی معنوی توسط نفیسه نوری بازنویسی و
و ترفند شــیطان برای رواج گناه است .تصویر زن در نگاه اسالم گرایانه ،همچون گردآوری شده است که عناوین این داستانها عبارتند از :
تمامی دیدگاه های پدرساالر ،به عنوان مادر و در عین حال روسپی است .آشوبگر مرد بقال و طوطی ،پادشاهی که عاشق کنیزکی شد ،صاحب بخشنده و گدای فقیر ،بازرگان
اســت و اوست که میل به کنترل برمی انگیزد .زندانیان سیاسی زن ،این تصویر از و طوطی غمگین ،دوره گرد و خرش ،شتری که افسارش دست موش بود ،صاحب باغ
خرما و مرد دزد ،زن حیله گر و گربه  ،غالمی که به وزارت رسیده بود ،آهو در طویله خرها،
زن را ،چنان که در نگاه زندانبانان اسالمی خود دیده اند ،گزارش کرده اند.
پروانه علیزاده که یکی از نخستین خاطرات از زندان های اسالمی را از سال های مرد خسیس و سگش ،شهر عطارها ،خانه قدیمی مرگبار  ،زاهد یک دست ،فیل در تاریک،
شغالی در خم رنگ ،بچه ها در مکتب خانه ،مارگیر بغدادی ،مرد الف زن ،درخت بی مرگی،
 1360منتشر ساخته ،بر این وجه شخصیتی زندانبانان اسالمی تأکید کرده است:
موسی و چوپان ،نزاع بر سر انگور ،تشنه بر سر دیوار ،زندانی و هیزم فروش ،دوستی خاله
« حاجی ،فقط وظیفه خود می دانست تا آن جا که می تواند از ناموس هاش یعنی
خرسه ،پادشاه و آینه ،مرد کر و عیادت از مریض ،مگس مغرور
ما زندانی های دختر مواظبت کند و هر کدام از این ناموس ها که پایش را کج می برگرفته از کتاب:
داشت ،حاجی چنان دماری از روزگارش در می آورد که بیا و تماشا کن .او ناگهان ..در سرزمین های دور در جنگلی بزرگ شغالی زندگی می کرد ،او همیشه محو زیبایی
در بند را باز می کرد و می گفت :چرا می خندید ،صدای خنده تان تا بیرون بند می طاووسی بود که در بیشه زار قدم می زد و پرهایش را باز می کرد .شغال عاشق رنگین کمان
آید .شماها همه تان قصد دارید این پسرهای پاسدار را که از جلوی بند می گذرند پرهای رنگی و زیبای طاووس شده بود .حتی وقتی می دید که پرنده های دیگر در مقابلش
را تحریک کنید .به این بهانه بیست تا بیست و پنج نفرمان را برای سینه خیز رفتن تعظیم می کنند ،از او حرف شنوی دارند ،زیبایی طاووس برایش دو چندان می شد و بیشتر
در راهرویی که خودشان در آن با دوچرخه رفت و آمد می کردند ،می برد و بعد دوست داشت شبیه او باشد.
هم دو سه نفر از پاسدارهایی که گویی از بین جاهل های میدان دست چین کرده شغال که حسرت زیبایی او را می خورد ،روزی با خودش گفت هر طور شده باید خودش
را شبیه طاووس کند .از این رو تصمیم گرفت تا به خم رنگرزی برود و بدن خودش را مانند
بود ،باالی سرمان می گذاشت تا درست ،سینه خیز برویم و آن ها مدام با شالق،
پرهای طاووس رنگارنگ و زیبا کند تا شاید بتوائد توجه همه را جلب کند.
روی باســن و ران های مان می زدند و خنده های وحشیانه می کردند ،به طوری او پیش حبیب آقا ،رنگرز معروف رفت و به او گفت که می خواهد چه کار کند .وقتی حبیب
کــه تحمل حرکات آن ها برایمان از چندین بار ســینه خیز رفتن در آن راهروی آقا که مرد دانایی بود تقاضای او را شنید گفت  :خداوند هر موجودی را که آفریده به انداز
طویل ســخت تر بود .سینه خیز آن قدر ادامه می یافت که آرنج هایمان زخم می سرشتش به او زیبایی داده است ،هیچ موجودی زشت نیست فقط همه با هم فرق دارند.
شد و حال مان به هم می خورد و حتا عده ای استفراغ می کردند و  ( ...ص  )115طاووس ذاتا زیبا و رنگارنگ است اما تو که شغالی باید خاکستری باشی.
شغال که در حسرت زیبایی طاووس بود ،تصمیم خود را گرفته بود .به همین خاطر حرف
های حبیب آقا را نادیده گرفت و با خود گفت که حتما باید داخل خم رنگرزی بروم .شغال
ساعت ها کمین کرد و انتظار کشید و وقتی حبیب آقا خم هایش را آماده کرده بود ،یک دفعه
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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  16آگست 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

رویدادهای ایرانی
Iranian Events

برای اطالعات بیشتر
www.08global.net/08event

181
رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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عدم صدور ویزای آمریکا برای «گرگ ایرانی»
در رقابت های بادی بیلدینگ «مستر المپیا»2019
«هادی چوپان» بدن ساز  31ساله ایرانی و مدافع چندین عنوان قهرمانی ،به دلیل عدم
صدور ویزای آمریکا نمی تواند در رقابت های مستر المپیا که ماه آینده در الس وگاس
برگزار می شود ،شرکت نماید.
این ورزشکار که از سوی هوادارانش به نام «گرگ ایرانی» شناخته می شود ،به این
رقابت ها که بین روزهای  12و  15سپتامبر برگزار می شود راه یافته و نام او جز
نفرات اول شرکت کننده در سایت این رقابت ها دیده می شود .از این رقابت ها به عنوان
سوپر بول بادی بیلدینگ حرفه ای یاد می شود که توانسته است حرفه چهره سرشناسی
چون آرنولد شواتزنگر را که هفت بار فاتح این رقابت ها است را ارتقا بخشد.
«استیو یوانو» ،مربی و بدنساز از نیویورک ،در باره وی می گوید :آنچه که او را
حقیقتا ً متمایز می کند پاها و عضالت خشک و چاک خورده خارق العاده وی است که به
شیوه الگوی تمرینی  5در  5و  220است گویی هیچ گونه چربی در بدن او وجود ندارد.
«باب سیچریلو» بدنساز اسبق و مجری مستر المپیا از سال  2005اظهار می کند ،دوست
دارد « هادی چوپان » را دوباره در این رقابت ها ببیند و هواداران نیز عالقمندند شاهد
رقابت وی از نزدیک باشند .او ورزشکاری با استعدادی بوده و یکی از بهترین ها در
جهان است.
این ورزشکار ایرانی ماه گذشته توانست در رقابت های بین المللی فدراسیون بدنسازی
در ونکوور به پیروزی برسد و به آسانی ویزای آن کشور را دریافت کند.
«باب سیچریلو» در این زمینه می گوید :مسئله عدم صدور ویزا برای وی مسئله ای
است که به رابطه دولت های ایران و آمریکا برمی گردد .ما از وی به عنوان ورزشکار
حرفه ای این رقابت ها حمایت می کنیم زیرا او از جایگاه خوبی در این رقابت ها
برخوردار است .من به شخصه تاکنون چیز بدی درباره او نشنیده ام.
« دیو پالومو» مدیر سایت  Rxmuscleدر این باره می گوید :مسئله عدم حضور وی
در این رقابت ها به خاطر ملیت او یعنی ایرانی بودن است .وی افزود :من از دولت
درخواست کرده ام که برای وی ویزا صادر کنند ،زیرا مسئله او به عنوان یک ورزشکار
حرفه ای باید از سیاست و تحریم هایی که علیه ایران وضع شده است جدا باشد.
انتشارات آمریکن مدیا که مالک این رقابت هاست در این باره می گوید :ما همه ی تالش
خود را انجام می دهیم تا هادی به آمریکا بیاید.
« دن سولومون» معاون این شرکت گفت :مسئوالن مستر المپیا در این زمینه به صورت
فعال با وکالی مهاجرت برای دستیابی به گزینه های حقوقی پیش رو همکاری می کنند تا
این ورزشکار بتواند جزو لیست ورزشکاران حاضر در رقابت های امسال قرار گیرد.
در حال حاضر ،اداره مهاجرت وزارت امور خارجه آمریکا هیچ توضیحی در این باره
ارائه نداده است.
جمهوری اسالمی ایران جزو کشورهایی است که در سال  2017توسط دونالد ترامپ
در لیست کشورهای حامی تروریست و ممنوعیت از سفر به آمریکا قرار گرفته است.
«هادی چوپان» سال گذشته نیز نتوانست در این رقابت ها شرکت کند و این اقدام را
نوعی تبعیض دانست.
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