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

گرفته است رشک مبر...!!!

نام   The Persian Connection یا  ایرانی  رابطه 
درام سینمایی  یک ساعت و چهل و دو دقیقه ای است که 
توسط کمپانی فیلمسازی کالیفرنیایی »ساموئل گلدوین« به 
سه زبان فارسی، انگلیسی و روسی با زیرنویس انگلیسی 
تهیه شده است و روزنامه لس آنجلس تایمز نقد کوتاهی 

بر آن نگاشته است.
بهروز )با نقش آفرینی رضا سیکسو صفایی( سربازی است 
که در دهه 1980 در میان جنگ ایران و عراق در جبهه با 
مرگ دست و پنجه نرم می کند و پس از جان سالم به در 
بردن از میدان نبرد به آمریکا مهاجرت و در لس آنجلس 
پناه می گیرد و زیر پوست این کالنشهر در دنیای زیرزمینی 
ایرانی تبارهای خالفکار گرفتار می شود. چندی بعد، بهروز 
باالخره از شر رییس بی رحم باند تبهکار که ارباب سیروس 
)با بازی پرویز صیاد( نام دارد، راحت می شود و بعنوان یک 
کارشناس فروش موفق امالک و مستغالت شروع به کار 
می کند اما پیش از این بهروز توسط ارباب سیروس به مواد 

مخدر معتاد شده است. 
مشکالت بهروز از آنجا آغاز می شود که مواد مخدر انبار 
شده توسط ارباب سیروس ناپدید می شود و به این ترتیب 
هدف دشمنی ارباب سیروس و معاونش، فرید )دومینیک 
رینز(، قرار می گیرد. همچنین زن روسی )هلنا متسن( که 

عاشق بهروز است و پسر جوانش و نیز پدر آن پسر هم در 
معرض خطر قرار می گیرند.

بهروز که برای نجات خود و نزدیکانش در تالش برای 
در  است،  فرید  و  مواد مخدر گم شده سیروس  یافتن 
تیررس یک باند گنگستر روس به رهبری یک صاحب 
فاحشه خانه قرار می گیرد و در عمق یک ماجرای جنایی 

تمام عیار گرفتار می شود و ...
از نظر منتقد سینمایی روزنامه لس آنجلس تایمز )گری 
شخصیت  با  بیننده  کردن  قرار  بر  ارتباط  گلدستاین(، 

کاراکترهای فیلم سینمایی رابطه ایرانی )فارسی( با توجه 
به آسیب هایی که دیده اند و خوی خودخواهانه شان بسیار 
سخت است. »دنیل وای لی گرو« نویسنده و کارگردان این 
درام سینمایی با شیوه شفاف، نوآورانه و موثر فیلمسازی 
خود بر تماشاگر تاثیرگذار است اما در عمق و محتوای 
داستان فیلم موفقیت چندانی ندارد. فیلم سینمایی رابطه 
ایرانی دنیل گرو، ما را در یک دنیای مملو از خشونت، 
سکس و روابط روان پریشانه و تحریک آمیز قرار می دهد 

اما فقط در یک ارتباط سطحی و نه عاطفی.

به مناسبت سی و هشتمین سالگرد 
کارآفرین  القانیان«  »حبیب  اعدام 
ایرانی  یهودی  برجسته  صنعتگر  و 
)بنیانگذار صنعت پالستیک در ایران 
و ساختمان مشهور پالسکو در تهران( 
توسط حکومت جمهوری اسالمی، 
ایرانی  آمریکایی  یهودیان  فدراسیون 
تصویر  با  یادبودی  نقره  سکه های 
آن شادروان و نشان فدراسیون تهیه 
کرده است که درآمد فروش آن برای 
اهداف خیریه در اختیار نیازمندان قرار 

خواهد گرفت.
ایرانی  یهودیان  )فدراسیون   IAJF
از  وقایع پس  به  اشاره  با  آمریکایی( 
انقالب و محجوریت رفته بر جامعه 
یهودی ایرانی، حبیب القانیان را رهبری 

بر می شمرد که به عنوان یک بشردوست 
استثنایی، زندگی خود را از دست داد و 
برای ایمان وعشق به خاک و مردم ایران 
و سرزمین مقدس اسراییل جان خود را 

تقدیم کرد و می نویسد:
» این تراژدی، قلب و روح ما را آزرده 
کرد و به خاطر یاد، رهبری، بینش و 
عزت نفس به او احترام می گذاریم و 
پانزدهم اکتبر 2017 گرد هم خواهیم 
آمد تا یادش را گرامی بداریم و خاطره 
وی را همچون میراثی برای نسل های 

آینده به جای بگذاریم.«
که  آمده  همچنین  اطالعیه  این  در 
آمریکایی،  ایرانی  یهودیان  فدراسیون 
تعداد محدودی سکه های نقره یادبود 
حبیب القانیان را تهیه کرده است که مزین 

به تصویر ایشان و نشان IAJF است.
شایان ذکر است بر اساس اطالعاتی 
که تا کنون منتشر شده این سکه های 
ارزشمند و ماندگار دو اونس وزن دارد 
و با قیمت پایه 260 دالر در مراسم 15 
اکتبر 2017 در اختیارعالقمندان قرار 

خواهد گرفت.
فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی 
عواید حاصل از فروش این سکه های 
یادمان را به صندوق اضطراری کمک 
به نیازمندان جامعه واریز خواهد کرد.

اهمیتی  از  جدای  القانیان  شادروان 
داشت،  ایران  یهودی  جامعه  در  که 
در بین غیر یهودیان ایرانی نیز به دلیل 
فعالیت های ارزشمندش شناخته شده 

و محبوب بوده و هست.

The Persian Connection روی پرده سینماهای آمریکا

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

www:iranshahrnewsagency.com
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اقدام تحسین برانگیز فدراسیون یهودیان  ایرانی آمریکایی:

 ضرب سکه یادبود
 شادروان حبیب القانیان

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید
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شده ترین  شناخته  از  یکی  آقازمانی  مهدی  دکتر 
سال  سه  در  که  افق ایران  رسانه  دست اندرکاران 
سیاسی  دفتر  رسمی  تلویزیون  عنوان  به  گذشته 
شاهزاده رضا پهلوی فعالیت داشته اخیرا و در یک 
ادامه  صورت  در  افق ایران  گفته،  رسمی  گفتگوی 
حیات خود همچنان از سیاست های شاهزاده رضا 

پهلوی حمایت خواهد کرد.
رضا  شاهزاده  که  شده  بیان  حالی  در  جمله  این 
را   ویدیویی  خود  یوتیوپ  کانال  روی  بر  پهلوی، 
می گوید:  آن  از  قسمتی  در  که  است،  کرده  منتشر 
»... اگر هم قرار باشد از حاال و در آینده مطلبی را، 
انجام  از شما رسما  را  در خواستی  را،  ای  اطالعیه 
بدهم، از کانال های رسمی خود من خواهید شنید« 
و هم زمان »لیست نشانی های رسمی رضا پهلوی 
در فضای مجازی« بر روی صفحه آمد، و شاهزاده 
ادامه داد: »... هیچ مرجع دیگری، هر چه قدر هم 
یک  عنوان  به  هستند،  من وصل  به  بکنید  فکر  که 
قول  به  که  این  برای  نکنید،  تلقی  رسمی  مرجع 

معروف مو الی درزش نرود ...«
افق  آیا  که  این سوال  به  پاسخ  در  آقازمانی  دکتر 

ایران هنوز سخنگوی شاهزاده است گفت:
»توجه داشته باشیم که افق ایران درست سه سال 
پیش، در تابستان 201۴ میالدی، در حالی نطفه اش 
در لس آنجلس، پاریس و واشنگتن بسته شد،که نهاد 
دولت های  مابین  فی  توافقات  دالیل  به  اپوزیسیون 
اوباما،  پرزیدنت  رهبری  به  آمریکا  متحده  ایاالت 
اتمی  توافق  یک  به  رسیدن  برای  تهران  دولت  و 
رسانه های  داشتند.  قرار  رسانه ای  محجوریت  در 
از  پررنگ  و  جدی  طور  به  اصلی  جریان های 
اپوزیسیون داخلی رژیم یعنی اصالح طلبان و دولت 
توافق  امضای  خطیر  مسئولیت  که  روحانی  حسن 
و  پیدا  داشت،  عهده  بر  را   1+5 گروه  با  هسته ای 
شرایطی  چنین  در  طبیعتا  می کردند.  حمایت  پنهان 
یک  تاسیس  برای  پهلوی  رضا  شاهزاده  انتخاب 
شبکه تلویزیونی زمینه ای بود برای شکست انحصار 
و  حکومتی  طلبان  اصالح  اختیار  در  که  رسانه ای 
پس  حاال  اما  داشت.  قرار  هسته ای  توافق  موافقان 

از گذشت ۳ سال ، وجود رسانه ای به این حالت، 
این  که  می زند  رقم  را  انحصاری  ایجاد  دیگر  بار 
رضا  شاهزاده  خواسته  تردیدی  بی هیچ  انحصار 

پهلوی نیست.«
این روزنامه نگار ایرانی آمریکایی در ادامه افزوده 
ایران،  افق  رسانه  شرایط،  این  در  »امروز  است: 
سیاسی  دفتر  به  متعلق  و  رسمی  رسانه  یک  دیگر 
است  مدتی  که  چرا  نیست،  پهلوی  رضا  شاهزاده 

این دفتر تعطیل شده است.«
این  چرا  که  انتقاد  این  به  پاسخ  در  آقازمانی 
موضوع را خود شاهزاده با شفافیت اعالم نمی کند 
گفت: »من فکر می کنم رفتار ایشان کامال شفاف و 
مشخص بوده است. او به دفعات و با صراحت در 
موارد مختلف با حضور خود در رسانه افق ایران، 
یا با عدم حضور، یا فعالیت دیگری، کارکرد الزم 

برای هر چهارچوب را ایجاد کرده است.«
ایرانشهر  خبرگزاری  سردبیری  که  آقازمانی  دکتر 
افق ایران  رسانه  آینده  درباره  دارد  عهده  به  نیز  را 
می گوید: »این رسانه با یک ایده مشخص و هدفمند 
بنیانگذار  و  مالک  سرمایه  و  ما  همکاران  سوی  از 
ـ )مهندس نادر درمانی( ـ آغاز شد  تلویزیون اندیشه 
و با توجه به حمایت مسقیم شاهزاده رضا پهلوی، 
این رسانه توانست در افکار عمومی توجه ویژه ای 
را جلب کند. از حاال به بعد نیز تا زمانی که مدیران 
تلویزیون اندیشه مایل به ادامه این برنامه ها باشند، 
تلویزیون  در  خود،  استقالل  حفظ  با  ایران  افق 

اندیشه استمرار خواهد یافت.«
آقازمانی  مهدی  از  مصاحبه  این  از  بخشی  در 
که  شد  سوال  ملی  شورای  در  عضویتش  درباره 
وی با تکذیب چنین عضویتی گفت: »من در مقام 
یک روزنامه نگار همواره کوشیده ام از عضویت در 
هر گروه سیاسی سر باز بزنم. اجازه بدهید این را 
هم اضافه کنم، که بارها و بارها از طرف منتقدان 
در  نفوذی  افراد  برخی  و  پهلوی  رضا  شاهزاده 
ساختار اپوزیسیون و همچنین دادستانی جمهوری 
حقوق  عنوان  به  مرا  یکصدا  صورت  به  اسالمی، 
که  کرده اند  معرفی  پهلوی  رضا  شاهزاده  بگیر 
لحظه  این  تا  می کنم  تاکید  مشخصا  ندارد.  صحت 
و  نهاد  سیاسی،  دفتر  هیچ  از  سنت  یک  اندازه  به 
همواره  و  نکردم  دریافت  پولی  خارجی  دولت  یا 
خدمات  به  اتکا  با  و  روزنامه نگاری  طریق  از 
حرفه ای ام تامین معاش کرده ام و کارمند دفتر هیچ 

سیاستمداری تا به امروز نبوده ام.«
به  پاسخ  در  آمریکا  مقیم  ایرانی  روزنامه نگار  این 
تهیه کنندگی  به  که  برنامه هایی  از  انتقادات  برخی 
می شود  پخش  اندیشه  تلویزیون  در  اجرای وی  و 
گفت: »دوستان در اطراف ما دقت ندارند که هدف 
خصوصا  و  هموطنان  تلویزیون،  در  ما  برنامه های 
جوانان داخل ایران هستند نه عزیزان مهاجر طبیعی 
امریکا  در  منتقدان ساکن  و  داخل  مردم  بین  است 
در  معناداری  تفاوت های  لس آنجلس  خصوصا 

موضوعیت نگاه و ادبیات گفتاری وجود دارد.« 

آیا رسانه افق ایران به حیات خود ادامه می دهد؟

بهفعالیتهایعلمیووطندوستانهوتاریخپژوهانه:

دکترتورجدریایی
استاد»تاریخایرانوجوامعپارسیزبان«ورئیسمرکزمطالعاتایرانیدکتر

سموئلجردندردانشگاهکالیفرنیا،ارواین

 از شمار دو چشم یک تن کم      از شمار خرد هزاران بیش
هیئت موسس  » کانون هنر و ادبیات لس آنجلس«  با نهایت تأسف و تألم فاجعه جانگداز پرواز ابدی استاد فرهیخته و فاضل کم 
نظیر جامعه فرهنگی ایران  »جناب آقای دکتر نصرت اهلل ضیائی«  عضو موسس کانون را به حضور ملت و جامعه فرهنگی ایران؛ 

دوستان و به ویژه خانواده آن استاد بزرگ صمیمانه تسلیت می گوید و آرزوی آرامش ابدی برای ایشان دارد.

هیئت موسس کانون 
 عباس پهلوان - مجید روشنگر - منوچهر کوهن 

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40530&Status=2
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نسخه چاپی خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

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

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(

اشتراک شش ماه 130 دالر و ساالنه 200 دالر با
پست FIRST CLASS در خاک ایاالت متحده آمریکا
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طی  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزیر  ظریف  جواد 
سخنانی که در یک جلسه پرسش و پاسخ در شورای 
روابط خارجی آمریکا)CFR( در نیویورک داشت از 
حضور گروه کوچکی از ایرانیان مقیم لس انجلس در 
نمایش انتخاباتی رژیم تهران سود برده و آن را دلیل 

مشروعیت حکومت اسالمی قرار داد.
جواد ظریف در پاسخ به سوال یکی از حضار در جلسه 
پرسش و پاسخ CFR گفت: »وزیر خارجه تیلرسون 
صحبت از تغییر رژیم در ایران می کند اما متوجه نیست 
که ما سی و هشت سال است با این سیاست آمریکا 
مواجه هستیم. تنها در دوره پرزیدنت اوباما این سیاست 
به طور رسمی از دستور کار خارج شد که البته ما باور 
نداریم در حقیقت این طور بوده باشد. آیا فکر کرده اید 
چرا این سیاست موفق نبوده است؟ چون ما به مردم 
کشور خودمان متکی هستیم. مردمی که در انتخابات 
پیش 10 ساعت در صف ایستادند تا به انتخاب خود 
رای بدهند. وزیر دفاع )جمیز متیس( می گوید مردم در 
ایران حق انتخاب ندارند و آیت اهلل )علی خامنه ای( 
برایشان انتخاب می کند. مثل اینکه بگویید پرزیدنت 
این  نه  کند.  انتخاب  را  بعدی  ترامپ رییس جمهور 
طور نیست مردم 10 ساعت در صف ایستادند تا رییس 
جمهور خودشان را انتخاب کنند. شاید بگویید مردم 
در ایران مغز شویی شده اند. در لس  آنجلس چطور؟ 
آیا در لس  آنجلس هم ما هستیم؟ مردم )ایرانی تبار( در 
لس آنجلس ۴ ساعت در صف ایستادند تا به پرزیدنت 

روحانی رای بدهند.«
سواستفاده دیپلماتیک جواد ظریف از حضور گروه 
ریاست جمهوری  انتخابات  که  ایرانیان  از  محدودی 
به خود  علنی  در حالی جنبه  در لس آنجلس  پیشین 
گرفته است که پیشتر و در ایام انتخابات بسیاری از 
و  بودند  داده  هشدار  آن  درباره  سیاسی  تحلیلگران 
کوشش گروهی از جوانان ایرانی خصوصا دانشجویانی 
مهاجرت  آمریکا  به  ایران  از  اخیر  سال های  در  که 
کرده اند را برای تشویق دیگر ایرانیان به رای دادن، سو 
استفاده غیر مستقیم حکومت از انگیزه های جوانان و 

تالش برای فضا سازی قلمداد کرده بودند.

از  سخن  ظریف  جواد  حالی  در  است  ذکر  شایان 
حضور و شکیبایی ۴ ساعته مردم در صف های رای 
دهی در لس آنجلس می کند که بر اساس آمار رسمی 
آرای  مجموع  کشور  وزارت  سوی  از  شده  اعالم 
ماخوذه در انتخابات دوره دوازدهم در سراسر آمریکای 
شمالی ۳0 هزار و سی و نه رای اعالم شده است. یعنی 
از بیش از دو میلیون ایرانی ساکن در آمریکا مکزیک و 
کانادا در سراسر قاره آمریکای شمالی تنها ۳0 هزار نفر 
در انتخابات نمایشی رژیم ایران شرکت کرده اند، چیزی 

کمتر از یک و نیم درصد.
شهروندان  چهارساعته  حضور  بر  ظریف  اتکای 
ریاست  پیشین  انتخابات  گیری  رای  در  لس آنجلس 
جمهوری ایران در حالی است که به گفته دفتر حافظ 
منافع رژیم ایران در واشنگتن دی سی ، 56 شعبه اخذ 
رای در سراسر آمریکا در این زمینه فعال بوده است و 
در سراسر کانتی لس  آنجلس با نزدیک به نیم میلیون 
شهروند ایرانی تبار تنها یک شعبه اخذ رای دایر شد. 
در این میان نیز بر اساس اطالعات افراد شرکت کننده 
و مشاهدات خبرنگار محلی خبرگزاری ایرانشهر میزان 
رای دهندگان بین ۳ تا 5 هزار نفر تخمین زده می شد. 
تفکیکی  آمار  اعالم  از  ایران  کشور  وزارت  اگرچه 
حوزه های رای گیری در آمریکای شمالی سرباز زده 

است.

از سوی دیگر شاهدان از روند کند رای گیری در 
لس  آنجلس و تشکیل نمایشی صف برای تهیه گزارش 

نیز در زمان انتخابات گزارش هایی منتشر کردند.
این همه در حالی بود که گروه هایی مانند نایاک از 
پیش از انتخابات بر تشکل های مختلف دانشجویی و 
گروه های جوانان برای تحریک احساسات مردمی به 
منظور شرکت در انتخابات با هدف جلوگیری از جنگ 
با ایران و نیز به مدد سیاست های مهاجرتی پرزیدنت 
ترامپ برای تشویق مردم به مخالفت با آن از طریق 
کرده  انتخاب مجدد حسن روحانی، سرمایه گذاری 

بودند.
با این حال وزیر خارجه جمهوری اسالمی در حالی 
در قضاوتی یک طرفه و سودجویانه با نادیده گرفتن 
کشور،  از  خارج  مقیم  ایرانیان  درصد   98.5 از  بیش 
نشانه  را  کنندگان  شرکت  درصدی  نیم  و  یک  رای 
مشروعیت رژیم اسالمی اعالم می دارد که رهبران رژیم 
تهران خصوصا رهبران مذهبی حکومت، در اختالفات 
اخیر بین خامنه ای و روحانی رای مردم به روحانی را 
برای مشروعیت وی ناکافی دانسته و اساسا مشروعیت 
حکومت را ناشی از اراده خدا و در ید اختیار ولی فقیه 
دانسته و رای مردم را تا زمانی معتبر می دانند که منتخب 
آنها تابع بی چون و چرای ولی فقیه )علی خامنه ای( 

باشد.

سو استفاده جواد ظریف از ساده دلی گروهی از ایرانیان لس آنجلس

ایالتی  دانشگاه  رئیس  هریسون،  فری  دایان  دکتر 
کالیفرنیا در نورتریج اعالم کرد که این دانشگاه عنوان 
سالن بزرگ اجرای هنرهای نمایشی خود را به نام 
تغییر  نظریان  ثریا  و  یونس  نمایشی  هنرهای  مرکز 

خواهد داد.
ایالتی  دانشگاه  رئیس  هریسون،  فری  دایان  دکتر 
کالیفرنیا در نورتریج اعالم کرد که این دانشگاه عنوان 
نام  به  را  ولی  نمایشی  هنرهای  اجرای  بزرگ  سالن 
تغییر  نظریان  ثریا  و  یونس  نمایشی  هنرهای  مرکز 

خواهد داد. 
هیئت امناء دانشگاه ایالتی نورتریج  اعالم کرد که 
این نامگذاری به دلیل هدیه 17 میلیون دالری از بنیاد 
یک خانواده ایرانی به نام  نظریان به این مرکز انجام 

خواهد گرفت.
این هیئت خاطر نشان کرده است که مرکز هنرهای 
 6 یعنی  تاسیس  زمان  از  سی سان  دانشگاه  نمایشی 
سال پیش یکی از جواهرات فرهنگی منطقه جنوبی 
کالیفرنیا بوده است و اقدام بشر دوستانه و هنرپرورانه 
خانواده نظریان آنچنان مورد تقدیر و ستایش است که 

باید آن را پاس داشت و ارج نهاد.  
دکتر هریسون ریاست دانشگاه نیز در همین راستا 
آمیز،  تحول  و  تاریخی  هدیه  این  طریق  »از  گفت: 
قدرت  خرج  را  خود  سرمایه  نظریان  ثریا  و  یونس 
افزاینده هنر و هنرمندان کرده اند که این خود بسیار 

الهام بخش است. »
بهترین  ارائه  با  بتواند  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
و  جوامع  سخنرانی  و  موسیقی  تئاتر،  برنامه های 
ملیت های مختلف در جنوب کالفرنیا را جذب این 
پاسخگو  را  نظریان  خانواده  سخاوت  تا  کند  مرکز 

باشد.
به  نام »ثریا«  به  این پس  از  این مرکز  گفتنی است 
رسمیت  به  دانشگاه  امنای  هیئت  و  خانواده  ترجیح 
شناخته می شود و از سال تحصیلی 19-2018 به طور 

رسمی تغییر نام خواهد داد.

آقای نطریان درباره این عنوان تازه گفت » ثریا نام 
همسرم به معنای جواهر است و این مرکز فرهنگی به 

سان جواهری می بایست درخشان باشد«
خانم نظریان هم گفته است هنر، زندگی من را عمق 
و غنا بخشید و از این جهت کمک به ارتقای آن هدف 

اصلی خانواده ماست.
شایان ذکر است خانواده نظریان از ایرانیان مهاجر 
وقوع  با  همزمان   1979 سال  در  که  هستند  موفقی 
دلیل مشکالت عقیدتی موجود  به  ایران  انقالب در 

ترک وطن کرده و در امریکا سکنی گزیدند. 

نامگذاری سالن نمایش دانشگاه نورتریج به افتخار یک زوج  ایرانی 

کارشناس زیبایی و مد ایرانی هلندی روش مراقبت از موها بوسیله مشتقات عسل 
را همراه با اعضای خانواده اش ابداع کرده است. »نگین میرصالحی« مدل »دولچه 
و گابانا« و مجله های مدلینگ و پوشاک خاورمیانه، یونان و زادگاهش هلند است.
مارکتینگ  ارشد  کارشناسی  دوره  گذراندن  حال  در  اکنون  صالحی  میر  خانم 
)بازاریابی( است که بدون شک به وی کمک خواهد کرد تا بتواند به یک برند 
جهانی در رسانه  ها تبدیل شود. نگین یک وبالگ نویس حرفه ای در زمینه زیبایی و 

مراقبت از مو نیز است و در اینستاگرام بیش از چهار میلیون فالور دارد.
اما »گیسو« عالمت تجاری )برند( است که نگین میرصالحیبه کمک خانواده  اش 
برای مراقبت از موها بر پایه ترکیبات عسل بوجود آورده است. مادرش کارشناس 
آرایش مو و پدرش پرورش دهنده زنبور عسل است. والدین نگین چند سال پیش 

از به دنیا آمدن دخترشان از ایران به هلند مهاجرت کردند.
خانم میرصالحی می گوید: »مادرم از محصوالت آرایشی و بهداشتی مربوط به 
مو در هلند راضی نبود و خودش دست به ساخت روغن مو از عسل  کندوهای 

پدرم زد.
هم اکنون نگین میرصالحی تحت نام تجاری گیسو، دو محصول افشانه )اسپری( 
محافظ حرارتی برای مو به قیمت ۴۴ دالر و روغن مو عسل گیسو به قیمت 8۳ 

دالر را به بازار عرضه می  کند.

جدال بر سر آب مصرفی و آب کشاورزی کالیفرنیا با تصویب  الیحه پیشنهادی 
کنگره  در  کالیفرنیا،  هانفورد  نماینده  و  جمهوری خواه  حزب  از  واالداو  دیوید 
آمریکا، دو سناتور کالیفرنیا دایان فاین استالین و کامال هریس قول دادند تا علیه 

این الیحه در سنا بجنگند.
این الیحه زمانی مطرح شد که الیحه  ایجاد دو تونل و آبرسانی از شمال کالیفرنیا 
به جنوب کالیفرنیا که به طرح »دلتا - واکین« معروف است و از سوی جری 
براون فرماندار کالیفرنیا طرح شده و در دو مجلس ایالتی کالیفرنیا رای آورد سپس 

نمایندگان کنگره از حزب جمهوری خواه که در کنگره اکثریت دارند الیحه ای 
را به کنگره دادند که به گفته آنان آب بیشتر را به منطقه مرکزی کالیفرنیا برای 
افزایش  باغداری می رساند و کارشناسان می گویند موجب  مناطق کشاورزی و 
بهای آب مصرفی در جنوب کالیفرنیا خواهند شد این الیحه در مجلس نمایندگان 
در واشنگتن 190ـ  2۳0 تصویب شد و تنها یک نماینده دموکرات، جیم کوستا از 
فرزنو به آن رای مثبت داده است، زیرا حوزه انتخابی او فرزنو در مرکز کالیفرنیا به 

آب برای کشاورزی و باغداری نیاز دارد.

پس از نشست نمایندگان حاویر بسرا دادستان کل کالیفرنیا با نمایندگان افسران 
پلیس شهرهای بزرگ کالیفرنیا، در سن دیه گو، قرار بر این شد که تا پایان بازنگری 
به مقررات گردآوری ویژگی هویتی رانندگانی که در ترافیک از سوی پلیس جریمه 

می شدند، این پرسش ها تا جوالی سال آینده متوقف شود.
بنابر این مقررات که دوران کامال هریس نیز مورد بازنگری بود و ناتمام ماند قرار 
بر این بود که افسران پلیس شهر های بزرگ هنگامی که فردی را متوقف می کنند 

افزون بر پرسیدن جنسیت، و نژاد، گزارش جمعیت شناسانه ای نیز از آنها تهیه کنند تا 
روشن شود که در تجزیه و تحلیل کدام نژاد و تبار و جنسیت در کدامیک از جرائم 
بیشتر خالف می نماید. یک طرح آزمایشی نشان داد که ماموران پلیس آموزش کافی 

در مورد این تشخیص را ندارند و نخواهند توانست برگه ها را دقیق تکمیل نمایند.
قرار بر این بود شهرهایی که بیش از 1000 افسر پلیس دارند تا آپریل 2019 و دیگر 

شهرها تا 202۳ این گزارش را تکمیل نمایند که به آینده موکول شد.

گیسو، محافظت از مو به وسیله عسل ابداعی از مدل ایرانی هلندی

جدال بر سر آب مصرفی و آب کشاورزی در کالیفرنیا

طرح هویت یابی رانندگان متخلف متوقف شد

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

برای پیدا کردن 
صاحبان مشاغل 

 و نیاز به داشتن اطالعات از
 مهمترین اتفاقات روز 

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
 با مرکز اطالعات ایرانیان تماس 

بگیرید:

818 9 08 08 08

به علت نشت هزاران گالن فاضالب از سوی یک کارخانه تصفیه آب به داخل 
آبهای اقیانوس در منطقه آکسنارد، مقامات شهری ونتورا اعالمیه هشدار در مورد 

مناطق ساحلی آن حومه صادر کرده اند.
بر اساس این گزارش حدود 220 هزار گالن فاضالب از یک کارخانه تصفیه مواد 

زاید به داخل اقیانوس نشت کرده است.
گرچه روند نشت فاضالب در ساعت ۳ بعداز ظهر روز سه شنبه 18 جوالی 
متوقف شده اما شهرداری اعالمیه هشدار برای اجتناب از آب سواحل مربوطه را 

برای مناطق ساحلی آرموند بیچ و پورت هرنمین بیچ صادر کرده است.
قرار است چگونگی نشت و میزان آلوده سازی آب از سوی کارشناسان منطقه 
عمومی منتشر شود. ونتورا انجام شود که اطالعات تکمیلی در این زمینه جهت به روز رسانی اذهان 

به زودی یک کلینیک امور حقوقی در راستای خدمات به دانشجویان مهاجر غیر 
قانونی در دانشگاه ایالتی نورتریج آغاز به کار خواهد کرد.

مشکل  و  هستند  تحصیل  مشغول  دانشگاه  این  در  که  کسانی  ترتیب  بدین 
مهاجرتی دارند می توانند از مشاوره و خدمات حقوقی – قانونی رایگان این مرکز 

جدید بهره مند شوند.
این مرکز از سوی دو دانشجوی این دانشگاه به نام های کنیا لوپز و سواژ الکسانیان 
که از رهبران دانشجویی هستند طراحی شده و از کمک دانشکده حقوق برخوردار 
خواهد شد و دانشجویان رشته حقوق نیز خدمات داوطلبانه خود را زیر نظر جولیا 

واسکوئز که استاد این رشته تحصیلی است ارائه می دهند.
جولیا واسکوئز اعالم کرده است این مرکز حقوقی دانشجویان نیازمند به مشاوره 

را در برابر قانون حمایت، نمایندگی و وکالت خواهد نمود.  

مردی که در شهر النگ بیچ مدیریت یک مرکز توانبخشی بیماران معتاد به الکل 
را بر عهده داشت به اتهام قتل یکی از بیماران دستگیر شد. 

بر اساس این گزارش جیسون آویلز 26 ساله متهم است که یک مرد 60 ساله به 
نام حوزه سندوال که در این مرکز بستری بوده را به قتل رسانده است.

این حادثه روز 15 آگوست سال گذشته و چهار روز پس از بستری شدن قربانی 
در مرکز تحت عنوان مرکز توان بخشی گروپ رناسر روی داده است.

مرگ این بیمار بر اثر خفگی تشخیص داده شده است.
هنوز انگیزه این قتل محرز نشده است. متهم هم اکنون با قرار وثیقه دو میلیون 

دالری در بازداشت به سر می برد. 

پلیس لس آنجلس اخیرا مردی را پس از تعقیب و گریز در اتوبان 110 و چند 
خیابان در منطقه جنوب لس آنجلس دستگیر کرد.

بر این اساس، پلیس در حوالی ساعات اولیه صبح پس از مشاهده نحوه رانندگی 
یک دستگاه  وانت نیسان دستور توقف آن را صادر کرد که این تعقیب و گریز 
پس از سرپیچی راننده خودوری مذبور از دستور پلیس آغاز گردید و به مدت 

20 دقیقه ادامه یافت.
در این تعقیب و گریز راننده خودرو به دو اتومیبل پارک شده برخورد می کند و 
سراجام پس از برخورد با نرده های خانه ای در تقاطع خیابان 88 و فیگارو متوقف 

شده  و راننده نیز خود را تسلیم پلیس کرده است. 

برنامه ها برای راه اندازی شعبه جدید رستوران های زنجیره ای این اند آوت در 
شهر سانتا آنا اختالف نظر ها را بر انگیخته است.

بنا بر این خبر یک زمین خالی و آماده بهره برداری در گوشه تقاطع خیابان 17 و 
تاستین وجود دارد که مد نظر ساخت این رستوران است .

اما هنوز عملیات آغاز نشده، تابلو ها و فالیر های اعتراضی با عبارت » فست و 
فود برگر بیشتری نمی خواهیم« در این مکان نصب گردیده است.

ساکنین محلی معتقدند وجود یک این اند اوت برگر در این مکان باعث ایجاد 
ترافیک و برهم خوردن نظم مکان سکونت آنها خواهد شد.

حتی مالک جایگاه پمپ بنزین نزدیک نیز گفته است صف طوالنی این اند آوت 
و هجوم جمعیت به کسب در آمد او لطمه خواهد زد.

سخنگوی ساخت و راه اندازی مجموعه این اند آوت اما بیان کرد که انتظار 
دارد این شعبه را ظرف ۴ تا 5 ماه آینده به اتمام برساند چرا که به گفته او مکان 
خواهد کرد. مذکور تجاری است و به بهبود تغذیه و سالم سازی محیط زندگی ساکنین کمک 

خطوط هوایی فرانتیر به زودی پروازهای ارزان قیمت به مقصد سه شهر جدید از 
فرودگاه بین المللی اونتاریو در شرق لس آنجلس را آغاز خواهد کرد.

این سه شهر آستین در ایالت تگزاس، دنور در کلرادو و شهر شیکاگو در ایالت 
ایلینیوز هستند.

بر اساس اعالن این شرکت هوایی، پروازهای به مقصد دنور و آستین از 12 اکتبر 
سال جاری و پرواز به شیکاگو از بهار 2018 کلید می خورند.

فرانتیر همچنین اعالم کرده است این پروازها به صورت یک طرفه با بهای ۴9 
دالر و بسیار ارزان قیمت ارائه می شوند.

خطوط هوایی فرانتیر در پایان عنوان کرده است که در نظر دارد 21 مقصد هوایی 
دیگر را به ناوگان خود اضافه کند.

فرانتیر 10 سال است که در رقابت با دیگر خطوط مطرح هوایی در ایاالت متحده 
با نرخ شکنی و گاهی ارائه خدمات افزوده، در آسمان این صنعت در حرکت 

است.
گفتنی است فرودگاه بین المللی اونتاریو نیز در ۳8 مایلی مرکز شهر لس آنجلس 

و در مسیر شهر سن برناندینو و ردلندز قرار گرفته است .

بررسی و تصویب پروژه ساخت خانه های ارزان قیمت برای افراد و خانوارهای 
کم درآمد به سبب نزدیک شدن به زمان تعطیالت تابستانی مجالس کالیفرنیا از 
یک سو و از سوی دیگر به سبب نیاز به تصویب گسترش زمان الیحه کپ ترید از 

سوی کوین د لئون رئیس مجلس سنای کالیفرنیا به ماه آینده موکول شد.
این  این دیرکرد موافقت نموده و  با  نیز  آنتونی زندون  نمایندگان  رئیس خانه 

موضوع را همزمان هر دو نفر در یک نشست مطبوعاتی اعالم کردند.
الیحه ساخت خانه های مقرون به صرفه و ارزان قیمت افزون بر مساله تامین 
بودجه به رای سه چهارم نمایندگان هم نیاز دارد و در انتخابات 2018 برای تامین 
بودجه نیاز خواهد بود که الیحه فروش اوراق قرضه به رای عمومی مردم کالیفرنیا 

گذاشته شود.
جری براون فرماندار کالیفرنیا تمایل دارد این الیحه نیز در دوران فرمانداری او 
برای آینده باقی بماند. یعنی در همین تابستان تصویب شود و بخش تامین بودجه و فروش اوراق قرضه 

کلینیک امور حقوقی برای دانشجویان مهاجر غیر قانونی

قتل در یک مرکز بازپروری معتادان به الکل

تعقیب و گریز در اتوبان 110

اختالف بر سر In N Out در سانتا آنا

Oxnard نشت هزاران گالن فاضالب در

سه خط جدید برای  پروازهای ارزان فرانتیر

الیحه خانه سازی ارزان به تعویق افتاد

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&Status=2
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خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

با شروع سال آینده تحصیلی، دانش آموزان در ناحیه آموزشی شهر ریورساید 
نقل عمومی را بررسی کنند زیرا  مجبور خواهند شد گزینه های دیگر حمل و 
ترابری منطقه اعالم کرده که ایاب و ذهاب دانش آموزان توسط اتوبوس از سال 

آینده لغو خواهد شد.
مطابق این گزارش، از میان هر 10 دانش آموز مدارس محلی در ریورساید تقریبا 
2 دانش آموز به طور کامل به سرویس های اتوبوس وابسته بوده اند و رفت و آمد 

آنها به این وسیله نقلیه عمومی وصل شده بود.
دوش  بر  سنگینی  هزینه  شهری  اتوبوس های  خدمات  می گویند  اما  مقامات 
اتحادیه های ترابری گذاشته بود و با توقف فعالیت اتوبوس ها سالیانه  750 هزار 

دالر در جهت ارتقا و توسعه سیستم آموزشی پس انداز خواهد شد.
این در حالی است که در مقابل این موضوع نگرانی والدین کارمند و خود دانش 
آموزان را برانگیخته، آنها اذعان کرده اند که در صورت نبود اتوبوس های ارزان 

قیمت شهری، هزینه ایاب و ذهاب خانوارها چند برابر و زمان مکفی  برای این 
مهم نیز به هم خواهد خورد.

خود  که  آمریکا  کنگره  در  جمهوری خواهان  اکثریت  رهبر  کارتی  مک  کوین 
نماینده مردم بیکرزفیلد کالیفرنیاست، با طرح Cap & Trade در کالیفرنیا به 
طور رسمی با صدور یک بیانیه خطاب به دیگر نمایندگان جمهوری خواه در کنگره 

آمریکا مخالفت خود را اعالم کرد.
او در بیانیه خود گفته است: در حالی که ما در کنگره و دولت فدرال کوشش 
می کنیم شماری از مقررات دست و پا گیر دولت پیشین را لغو کنیم این مقررات 
افزایش است و آنچه در ساکرامنتو پیشنهاد شده و تحت  در کالیفرنیا در حال 
عنوان Cap & Trade عرضه شده است می تواند به افزایش مالیات خانواده ها و 
پرداخت بیشتر از سوی رانندگان منجر شود و از سوی دیگر موجب هزینه  شدن 

درآمد حاصل از مالیات برای مواردی بیهوده و بر علیه مردم مالیات دهنده است
ما جمهوری خواهان در کنگره در واشنگتن و در سطح ایالتی در ساکرامنتو باید 

این گونه سیاست ورزی ها مخالفت و از اجرای آن پیشگیری نماییم.

نقشه جدید نقاط احتمالی زمین لرزه در آینده، نشان می دهد که یکی از گسل ها 
از سانتا مونیکا، بورلی هیلز و غرب لس آنجلس می گذرد و همین موضوع نگرانی 

سرمایه گذاران بر روی امالک را دو چندان می نماید.
این گسل از برنت وود، پاسیفیک پالسید، سنچری سیتی و وست وود می گذرد 
که بسیاری از خانه های گران قیمت و ساختمان های اداری و تجاری در آن منطقه 

قرار دارد.
این بررسی زمین شناسی نوین نشان می دهد که گسل اینگل وود، نیوپورت، در 

بخش شمالی چگونه از کالور سیتی و پیکو و رابرت سون عبور می نماید.
تیم داوسون )Tim Dow Son( کارشناس ارشد زمین شناسی کالیفرنیا پیشنهاد 
می کند از ساختن ساختمان های جدید بر روی شاخه های گسل که در این نقشه 
آمده است تا جای ممکن خودداری شود زیرا گرچه ممکن است ساختمان آسیب 

کمتری ببیند ولی آنچه مسلم است، پایه های ساختمان است که آسیب جدی در 
این زمین لرزه ها خواهد دید.

سالوادور گالوان، یکی از مسئوالن در بخش خزانه داری و مالی شهر کامپتون 
کالیفرنیا، در مدت 6 سال، ۳/7 میلیون دالر اختالس کرده است. 

سالوادور گالوان که در شهر کامپتون مسئول حساب های دریافتی شهر از هزینه 
آب گرفته تا پروانه کار و پروانه ساختمان و واریز آن به حساب بانکی شهرداری 
بوده است از ماه مه 2010 آرام آرام از روزی 200 دالر تا 8000 دالر در روز 
برداشت می کرده تا کسی متوجه آن نشود تا این که یکی از همکاران، کمبود 7000 
دالر را در یک روز متوجه می شود و این آغاز بررسی های دقیق می گردد ، و سپس 
او در سال گذشته از سوی ماموران شریف دپارتمان دستگیر می شود. همسر او، 
روزا گالوان نیز به سبب دریافت این پول های کالن از همسرش و هزینه کردن آن 

شریک جرم محسوب می شود.
او و همسرش در دادگاه فدرال به جرم خود اعتراف کردند. و افزون بر این که 
دادگاه حاضر خواهند شد تا مدت محکومیت و زندان خود را بپذیرند.تمامی ۳/7 میلیون دالر را باید به خزانه شهردار بازگردانند در ماه نوامبر نیز در 

ویکی الندباَِلد  و کاترین جونز دو دانشمند سرشناس آمریکایی از انستیتو سالک 
در شهر الهویای سن دیه گو به سبب تبعیض جنسیتی به دادگاه شکایت کردند.

آن ها در شکواییه خود که تسلیم دادگاه کرده اند، نوشته اند که این انستیتو، پیشینه 
بلندی در فرصت ندادن به زنان برای ارتقاء شغلی به مقام های باالتر دارد و یک 
باشگاه قدیمی مردان به شمار می آید و در این انستیتو از برابری شغلی و درآمد 
و مزایا خبری نیست. آن ها گفته اند زیر فشار بوده اند تا از شمار همکاران خود در 

آزمایشگاه نیز بکاهند.

به  است  دانشگاهی  انستیتوهای  همانند   که  انتفاعی  غیر  مستقل  موسسه  این 
کشف های بسیاری در زمینه بیولوژی و درمان نائل آمده است ، از سال 1999 تا 
کنون هیچ یک از پژوهشگران و دانشمندان زن را به مقام استادی کامل دانشگاه 
ارتقا نداده است و به تغییرات پیشنهادی از سوی برنده جایزه نوبل الیزابت بلک 

بورن که در سال 2015 به این موسسه پیوسته، عمل نکرده است.
این موسسه 850 پژوهشگر دارد که در 60 گروه کاری به پژوهش زیست شناسی 

می پردازند.

ساکن  که  لس آنجلس  پلیس  ساله   ۳1 افسر   )Robert Cain( کین  رابرت 
شهر رنچو کوو مانگا می باشد و متهم به داشتن رابطه جنسی با یک دختر 15 
سال کارآموز در اداره پلیس است خود را در مراجعه ماموران شریف دپارتمان 

سن برناردینو کانتی به خانه اش تسلیم کرد.
در بازرسی از منزل او، بیش از 100 اسلحه کمری و تفنگ یافته شد که بنابر 
گفته چارلی بک، رئیس اداره پلیس لس آنجلس، بخشی از این اسلحه ها غیرقانونی 

نیستند.

رابرت کین که 10 سال پیشینه کار در اداره پلیس لس آنجلس دارد، به خاطر 10 
فقره جرم جنایی، با 500000 دالر وثیقه از سوی اداره شریف دپارتمان بازداشت 

شده است.
یکی از موارد دیگر جرم او، داشتن رابطه جنسی با دختر 15 ساله است که در 

زیر سن قانونی قرار دارد.

نسخه اصالح شده ای از فرمان پرزیدنت ترامپ مبنی بر محدودیت سفر به ایاالت 
متحده به بروز هراس های تازه ای در میان جامعه پر جمعیت ایرانیان در لس آنجلس 

منجر شده است.
می گوید  ملی وکال  اتحادیه  لس آنجلس  اجرایی شعبه  مدیر  قاضی،  میرزا  آمنه 
وکالی مهاجرت در خصوص قانون ممنوعیت سفر، حتی نسخه اصالح شده آن 

»به شدت نگران« هستند.
خانم قاضی می گوید: »هنوز سردرگمی های بسیاری در خصوص اینکه قانون 
مذکور چه اثری بر افراد و اعضای خانواده شان می گذارد وجود دارد. اعضای جامعه 
ایرانیان بی اندازه دلواپس هستند. پروسه اخذ ویزا همین حاال با ریزه کاری های 

بسیار همراه است و سال هاست به همین منوال بوده است.«
توسط  شده  رد  قانون  از  بخش هایی  متحده  ایاالت  عالی  دادگاه  آنکه  از  پس 
دادگاه ها را تایید کرد، دولت ترامپ شاخصه های جدیدی برای درخواست ویزا از 
اتباع 6 کشور وضع کرد، از جمله روابط تجاری یا فامیلی نزدیک با ایاالت متحده.

این  و  دارند  ارتباط  تروریسم  با  کشورها  این  که  است  این  ترامپ  استدالل   
تروریستی مصون  مقابل حمالت  در  را  متحده  ایاالت  پیش  از  بیش  ممنوعیت 

می دارد.

آمنه میرزا قاضی می گوید قانون ممنوعیت می تواند بر روی کارآموزان وی که 
خانواده شان ایرانی هستند تاثیر بگذارد. به گفته وی »مادربزرگ یکی از کارآموزانش 
می خواسته به ایران برود تا خانواده اش را ببیند. پس از محدودیت های اخیر، آن ها 
نگران این بودند که اوضاع به سرعت تغییر کند، پس تصمیم گرفت که صبر کند 

و منتظر بماند.

لغو ترابری دانش آموزان با اتوبوس در ریورساید

مخالفت رهبر اکثریت کنگره با طرح Cap & Trade در کالیفرنیا

نقشه جدید نقاط احتمالی زمین لرزه در لس آنجلس

اختالس در خزانه داری شهر کامپتون

تبعیض جنسیتی علیه دو دانشمند سرشناس در سن دیه گو

اتهام رابطه جنسی با یک دختر نوجوان برای یک افسر پلیس

اظهارات یک عضو ایرانی اتحادیه ملی وکال علیه فرمان رییس جمهوری

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2460&Status=2
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جمعه 30 تیر     21 جوالی

1۳۳1 خورشیدی ) 1952 میالدی(
قیام معروف به ۳0 تیر به رهبری آیت اهلل کاشانی

1۳7۳ خورشیدی ) 199۴ میالدی(
درگذشت مهندس مهدی بازرگان سیاستمدار و 
نخست وزیر دولت موقت پس ازپیروزی انقالب 

در اتریش.
وزیر  نخست   )1286-1۳7۳( بازرگان  مهدی 
در  وی  اسالمی.  انقالب  از  -بعد  موقت  دولت 
از  یکی  سحابی،  یداهلل  و  طالقانی  محمود  کنار 
از  وهمچنین  ایران  آزادی  نهضت  بنیانگذار  سه 
موسسین انجمن اسالمی دانشجویان در دانشکده 

فنی دانشگاه تهران بود.
با پیروزی انقالب، خمینی حکم نخست وزیری 
دولت موقت را به نام او صادر کرد. او به مدت 
9 ماه ) 275 روز( سمت نخست وزیری موقت 
را بر عهده داشت. پس ازاشغال سفارت آمریکا 
توسط دانشجویان در 1۳ آبان وی و دولت او به 
طور کامل استعفا کردند. بازرگان در سال 1286 
و در میان دوران مشروطه، در خانواده ای مذهبی 
در آذربایجان متولد شد. پدرش، حاج عباسقلی 
به  و  مقیم شد  درتهران  از چندی  تبریزی، پس 
عنوان یکی از تاجران سرشناس بازار تهران مطرح 

گردید.
کتاب انقالب ایران در دو حرکت، نوشته مهدی 
بازرگان و سایر آثار او و یا درباره او در شرکت 

کتاب موجود است

شنبه 31 تیر     22 جوالی

1۳12 خورشیدی ) 19۳۳ میالدی(
مؤلف  و  مورخ  المورخین-  ملک  درگذشت 
قسمتی از ناسخ التواریخ و نو ه محمدتقی خان 
غیبت نما،  آینه  روزنامه های  ناشر  الملک،  لسان 

وطن و آزاد در دوران مشروطیت.
1۳۳۴ خورشیدی ) 1955 میالدی(

درگذشت احمدقوام )قوام السلطنه( - سیاستمدار 
)قوام السلطنه در دوران مشروطیت مجموعاً 5 بار 

نخست وزیر بود(
1۳69 خورشیدی ) 1990 میالدی(

و  –نویسنده  رهنما  زین العابدین  درگذشت 
مترجم

آثار این نویسنده در شرکت کتاب موجودند
1۳71 خورشیدی) 1992 میالدی(

و  ترانه سرا  ادیب،  فاطمی،  نظام  درگذشت 
فیلمساز )تولد 10 آذر 1۳02 خورشیدی(

1۳87 خورشیدی ) 2008 میالدی(
درگذشت ابوطالب طالبی، کشتی گیر ایرانی و 
بازیهای  دارنده  مدال برنز رقابتهای کشتی آزاد 

المپیک تابستانی 1968 مکزیکوسیتی

یکشنبه 1 مرداد     23 جوالی

1۳10 خورشیدی ) 19۳1 میالدی(
زندخت  توسط  ایران«  »دختران  نشریه  چاپ 

شیرازی
1۳69 خورشیدی ) 1980 میالدی(

درگذشت ملکه صبا، )ملک ه حکمت شعار-
ملی   موسیقی  انجمن  خوانندگان  از  برومند(، 

)تولد 1296 خورشیدی(
1۳8۳ خورشیدی ) 200۴ میالدی(

طنزنویس  پورثانی  محمد  استاد  درگذشت 
فکاهیون،  توفیق،  نشریات  نویس  فکاهی  و 
کاریکاتور، ترقی، اطالعات هفتگی و... در تهران

 
دوشنبه 2 مرداد     24 جوالی

1288 خورشیدی ) 1909 میالدی(
انتشار نخستین شماره روزنامه » ایران نو » ارگان 

حزب دموکرات
1۳۳۳ خورشیدی ) 195۴ میالدی(
زادروز منیرو روان یپور، نویسنده

کتاب  شرکت  در  پور  روانی  منیرو  کتابهای 
موجود هستند

1۳51 خورشیدی ) 1972 میالدی(
زادروز شقایق فراهانی، بازیگر و هنرپیشه

1۳6۳ خورشیدی ) 198۴ میالدی(
زادروز پگاه آهنگرانی، بازیگر و هنرپیشه

1۳69 خورشیدی ) 1990 میالدی(
درگذشت مرتضی ن یداوود، آهنگساز، نوازند 
قمرالملوک  چون  هنرمندانی  کاشف  و  تار،  ه 

وزیری، ملوک ضرابی و غالمحسین بنان
1۳79 خورشیدی ) 2000 میالدی(

درگذشت احمد شاملو، شاعر معاصر ایران، در 
فردیس کرج احمد شاملو )زاده 21 آذر، 1۳0۴ 
شماره  خانه  در   ، دسامبر1925   12 تهران؛  در 
نویسنده،  شاعر،  صفی علیشاه(  خیابان   1۳۴
است.  ایرانی  مترجم  و  ادیب  فرهنگ نویس، 
است.  واقع  کرج  طاهر  امامزاده  در  او  آرامگاه 
تخلص او در شعر الف. بامداد بود. شهرت اصلی 
شاملو به خاطر شعرهای اوست که شامل اشعار نو 
و برخی قالبهای کهن نظیر قصیده و نیز ترانه های 
عامیانه است. شاملو تحت تأثیر نیما یوشیج، به 
شد(  نامیده  هم  شعرنیمایی  بعدها  )که  نو  شعر 
روی آورد، اما برای اولین بار درشعر  »تا شکوفه 
سرخ یک پیراهن » که درسال 1۳29 با نام »شعر 
سفید غفران« منتشر شد . وزن را رها کرد و به 
صورت پیشرو سبک جدیدی را در شعر معاصر 
فارسی گسترش داد. از این سبک به شعرسپید یا 

شعرمنثور یا شعر شاملویی یاد کرده اند.
شرکت کتاب ویژه نامه ایرانشهر در رثای احمد 

شاملو در سال 2001 منتشر کرده است و
هم چنین آثار او در شرکت کتاب موجود هستند

سه شنبه 3 مرداد     25 جوالی

1۳00 خورشیدی ) 1921 میالدی(
کلنل محمد تقی پسیان کلیه  امور خراسان را 

زیر سلطه گرفت.
1۳61 خورشیدی ) 1982 میالدی(

استاد  مترجم و  عنایت،  درگذشت دکتر حمید 
علوم سیاسی و حقوق بین الملل دانشگاه تهران.

چهارشنبه 4 مرداد     26 جوالی
1288 خورشیدی ) 1909 میالدی(

تخت  به  دربار  اندرون  در  قاجار  شاه  احمد 
سلطنت نشست

1۳15 خورشیدی ) 19۳6 میالدی(
زادروز منوچهر نیستانی، شاعر در کرمان

1۳2۳ خورشیدی ) 19۴۴ میالدی(
ژوهانسبورگ  در  پهلوی  رضاشاه  درگذشت 
 1256 سال  در  شاه  رضا  جنوبی(.  )افریقای 

خورشیدی در آالشت مازندران زاده شد.
را  خردسالی  دوران  بود  یتیم  کودکی  که  رضا 
و  پیوست  نظام  به  نوجوانی  از  گذراند.  فقر  در 
اسفند  سوم  روز  در  نمود.  طی  را  ترقی  مدارج 
نتیجه  در  داد.  ترتیب  را  کودتایی   ،  1299 سال 
این کودتا، نیروهای قزاق به فرماندهی رضا خان 
تهران را اشغال نمودند. رضا خان ابتدا در مقام 
وزیر جنگ، بسیاری از ناآرامی ها وراهزنی ها را 
از بین برد. در سوم آبان 1۳02 رضاخان با فرمان 
احمدشاه قاجار به نخست وزیری منصوب شد 
وابتدا تالشی در جهت جمهوری خواهی نمود. 

ولی در سال 1۳0۴ به پادشاهی رسید.
به  پهلوی  شاه  رضا  سفرنامه  کتاب  شرکت 
خوزستان و مازندران با ویراستاری هارون وهومن 

را در سال 2007 میالدی منتشر کرده است
1۳۴7 خورشیدی ) 1968 میالدی(

شاهزاده  همسر  امینی  اعتماد  یاسمین  زادروز 
رضا پهلوی، دارای مدرک لیسانس علوم سیاسی 
و دکترای وکالت از دانشگاه جرج واشینگتن در 
ایمان  نور،  مهای  به نا  دختر   ۳ دارای  و  آمریکا 
بنیاد  اداره کننده  و  بنیانگذار  همچنین  و  فرح  و 
به  که  است  ایران«   »فرزندان  نام  به  خیریه ای 

کودکان بیمار ایرانی کمک و یاری می رساند. 
1۳8۳ خورشیدی) 200۴ میالدی(

درگذشت حسین پناهی شاعر

پنجشنبه 5 مرداد     27 جوالی
1286 خورشیدی ) 1907 میالدی(

طباطبایی  احمد  سید  و  نوری  الهلل  فض  شیخ 
همه  در  روحانی  علمای  تمام  به  مشروطه  علیه 
زدن  برهم  خواستار  و  کردند  تلگراف  شهرها 

مجلس شورای ملی شدند.
1۳56 خورشیدی ) 1977 میالدی(

فوتبال  تیم  بازیکن  مهدوی کیا  مهدی  زادروز 
پرسپولیس و تیم ملی ایران بوده است، او در سال 
200۳ از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان 

بازیکن برتر فوتبال آسیا شناخته شد.
1۳59 خورشیدی ) 1980 میالدی(

درگذشت محمدرضاشاه پهلوی محمدرضا شاه 
در چهارم آبان ماه 1298 خورشیدی در تهران به 
دنیا آمد و در قاهره پایتخت مصر به علت ابتال به 

بیماری سرطان درگذشت.
و  تهران  در  را  مقدماتی  تحصیالت  وی 
تحصیالت متوسطه را در سوئیس به اتمام رساند 
از  دوم  ستوان  درجه  با  ایران  به  دربازگشت  و 

دانشکده افسری
فارغ التحصیل شد. محمد رضا شاه در شهریور 
1۳20 پس از کناره گیری رضاشاه از سلطنت و 

خروج او از ایران به سلطنت رسید.
به  آذربایجان  او:  سلطنت  دوران  مهم  حوادث 
آغوش میهن بازگشت، دو بار مورد سوء قصد قرار 
گرفت )1۳27 و 1۳۴۴(،  کودتای 28 مرداد، انقالب 
سفید، برگزاری جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی، 

تغییر تقویم هجری به تقویم شاهنشاهی
سفید،  انقالب  وطنم،  برای  ماموریت  کتابهای 
بسوی تمدن بزرگ و پاسخ به تاریخ، محمدرضا 

شاه پهلوی در شرکت کتاب موجود هستند

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
21  تا 27 جوالی  )30 تیر تا 5 مرداد(

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

بازار طال، جواهر و ساعت در دان تاون لس آنجلس

خرید ارزان تر- خرید مطمئن تر

خبر: کباب زردک اصفهانی ناباروری در زنان 
را درمان می کند!

به  وابسته  تسنیم  خبرگزاری  آخرشه!  دیگه  این 
اطالع رسانی  رسالت  راستای  در  پاسداران  سپاه 
و  علمی  اخبار  اسالمی،  ایران  شهیدپرور  ملت  به 

پزشکی هم منتشر میکنن، اونم چه خبرایی!
در  موفقیت  از  بعد  بسیجی  و  سپاهی  برادرای 
موشک پرونی و مبارزه با داعش و کمک به حزب اهلل 
دیگه  کثافت کاری  کلی  و  یمن  حوثی های  و  لبنان 
تو عراق و سوریه و هزار جای دیگه و همینطور 
در  بخور(  بخور  و  غارت  بخونین  )شما  مشارکت 
پروژه های عمرانی و اقتصادی داخلی و خارجی و 
مزایده ها،  و  مناقصه ها  در  تنها  و  طرفه  یه  شرکت 
حاال زدن تو کارهای علمی و پزشکی البته با حفظ 

سنت های اسالمی و مکتبی.
که  تسنیم  و  فارس  خبرگزاری  در  ما  دوستان 
و  دارن  رو  نظام  داخل  اول  دست  خبرای  همیشه 
اگه هم هوس کنن کسی یا جریانی رو تخریب کنن 
اقتدارشون  آقا)!(  قول  به  تمام تر  هر چه  قدرت  با 
رو تو عرصه فرهنگی به رخ دشمنان میکشن، در 
برای  خامنه ای  امام  دعوت  به  گفتن  لبیک  راستای 
به  دست  انداختن  پس  بچه  و  جمعیت  بردن  باال 

یا  رمز  گفتن  از  بعد  و  زدن  مختلف  پژوهش های 
زردک  نوع  از  اونم  کباب خواری  تبلیغ  به  زهرا 
اصفهانی رو آوردن تا بلکه بشه یه جوری جمعیت 
کنن.  جور  رو  آقا)!(  نظر  مد  میلیونی  صد  ارتش 
زردک  کباب  چون  که  اینه  هم  خبر  این  منطق 
برای  باید  پس   )!( هموگلوبینه  و  آهن  از  سرشار 

درمان نازایی مناسب باشه. 
کنم  عرض  باید  این ها  از  بعد  دکتر  این  خدمت 
که شهروند ایرانشهر با سواد دست و پا شکسته ای 
که داره اینو میدونه که هموگلوبین خوردنی نیست 
بلکه هموگلوبین پروتئینی هستش که در گلبول های 
قرمز خونه و کارش حمل و نقل اکسیژن و کربن 
و  داره  آهن  ساختارش  در  و  بدنه  در  اکسید  دی 
داره و  زیادی  نقش  در ساخت هموگلوبین  تغذیه 
میزان  رفتن  باال  ناباروری ها هم  از  بعضی  در  البته 
هموگلوبین به درمان شخص نازا کمک میکنه پس 
در نتیجه از برادرهای نظامی و شبه نظامی خواهش 
میشه اگه یه چیزایی از یه جاهایی شنیدن، جو گیر 
کنن  اجتناب  آشی  هر  تو  شدن  نخود  از  و  نشن 
نظر  اظهار  خودش  چیزی  هر  متخصص  بذارن  و 
به فکر راهکارهای  باال بردن جمعیت  کنه و برای 

دیگه ای باشن.     

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
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خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

نقد و نظر:           

 حکایت سراب و حوصله به قلم یوسف مصدقی - قسمت سوم:

حسین فردوست؛ سی سال پس از مرگ

 بازخوانی اسناد تازه منتشر شده CIA به قلم محمد امینی- قسمت دوم:

گزارش »قیام ملی 2۸ مرداد« از زبان سازمان دهندگانش
ادامه از شماره قبل:

این اشاره به کم کاری یا کوتاهی بریتانیا، در این است 
که در شامگاه 25 مرداد، روزولت با طبعی شاعرانه و 
در انشایی که برای خوشایند مقامات بریتانیا که عراق 
در دست آن ها بود، بر پایه  واگفته هایی از چرچیل، ایدن 
و لرد سالزبُری، یادداشتی را فراهم کرد تا از رادیو بغداد 

به نام شاه خوانده شود:
»مردم دوست داشتنی من: در 28 ماه گذشته، دکتر 
محّمد مصدق از پشتیبانی و قدرشناسی بی پایان من 
برخوردار بود، به این امید که خدمتگذار ملت باشد. 
شوربختا که در درازای این زمان، او چیزی جز فقر، 

درهم ریختگی و چند دستگی نیافرید...
خورده ام  سوگند  کریم  قرآن  و  خداوند  به  من 
و  ناسازگار  طبع  اّما  باشم،  اساسی  قانون  پاسدار  که 
بی مدارای مصدق به جایی رسید که او همه ارزش های 

مقدس ما را به بند کشید....
سوگند  که  افسرانی  همه   که  است  رو  این  از   ...
بپاخیزند  باید  خورده اند  کشور  و  شاه  به  وفاداری 
پرچم  زیر  در  کشورمان،  دوران  سیاه ترین  این  در  و 
ناسیونالیزم راستین، هم پیمان شوند تا به فرمانروایی یک 
مرد بیمار روانی که فصلی تازه در خودکامگی گشوده، 

پایان دهند...« 
گزارش سیا گواه براین است که وزارت امورخارجه 
کوشش  با  ناسازگاری  هیچ  آمریکا،  متّحده  ایاالت 
مأموران بریتانیا در واداشتن شاه به خواندن چنین پیامی 
از رادیو بغداد و یا خواندن این پیام به نام او نداشتند. 

به  تهران  در  سیا  پایگاه  نصیری،  ناکامی  از  پس 
سرپرستی روزولت، که در تکاپو و تالش برای نجات 
پروژه کودتا بود، این تلگراف را در میانه روز 25 مرداد 

به ستاد آن سازمان فرستاد:
»از شما می خواهیم که به آگاهی شاه ]که اینک در 
بغداد به سر می برد[ برسانید که دولت آمریکا گام های 

زیر را برای پشتیبانی از او برداشته است:
آ- مصاحبه های مطبوعاتی با رسانه های جهان برای 
قانونی بودن رفتار شاه به سود کشورش  نشان دادن 

ترتیب داد.
ب- از نخست وزیر تازه اش با نشان دادن فرمان ها به 

مردم ایران و جهان پشتیبانی کرد.
پ- رحیمی، رئیس ستاد ارتش را زیر فشار سنگین 

نهاد که مصدق را بازداشت کند. 
ت- امنیّت زاهدی را تأمین کرد.

ث- موضع شاه را در برابر مردم نهاد. ارتش همچنان 
از آن او است و چشم به راه فرمان هایش.

با مردم  از شاه  پشتیبانی  فردا در  دینی  ج- رهبران 
سخن خواهند گفت.

چ- آشکار کردیم که شاه با زور مصدق تن به ترک 
موقت کشور داده است.

ح- اگرشاه تاکنون چنین نکرده، اینک به جا است که 
تاکید کند که کارهای زاهدی برپایه قانون اساسی بوده 
است. باید برای نجات جان ها، دست به کار برانگیختن 
کسانی بشود که برای نخستین بار دریافته اند که شاه 
چه می خواهد. شرایط بداست ولی می تواند بهتر شود. 
خ- زاهدی بنا است به مردم متوّسل شود. او تسلیم 
نشده و می خواهد فرمان های شاه را به بهترین شکلی 
اجرا کند. نیروی توانای ارتش و مسجد پابرجا است و 

زاهدی ازآن ها بهره خواهد گرفت.« 
در واکنش پشتیبانانه از این تلگراف روزولت که با 
نگرانی ستاد سیا از تماس گیری ناشیانه با شاه در بغداد 
همراه بود، ستاد سیا در همان روز 25 مرداد، تلگراف 
زیر را برای پایگاه سیا در بغداد و سفارت آن کشور 
مخابره کرد و رونوشت آن را برای روزولت در تهران 

فرستاد:
»1- از شما می خواهیم که بی درنگ گزارش دهید: 
زیرنظر  پنهانی؛  تماس  برقراری  امکان  شاه؛  جایگاه 

داشتن و امنیّت او از سوی دولت عراق.
 STEHE ( 2- رونوشت همه پیام های خودرا برای
Station in Teheranپایگاه تهران( و افسر سیا ]نام 

فاش نشده، اّما مراد کرمیت روزولت است[  بفرستید.
۳- به این آگاهی ها به گونه ای باید دسترسی یافت 
که هدف ما را از تماس با شاه آشکار نکند ]تأکید در 
سند است[. امنیّت از جایگاه بسیار بلندی برخوردار 
است... کوششی برای تماس با شاه نکنید ]تأکید در 

سند است[.«  
در بامداد 17 اوت )26 مرداد(، نه تنها سازمان سیا 
برای بیرون رفتن روزولت و دیگر کارکنان سیا از ایران 
پافشاری نمی کند، که رفته رفته با ارزیابی خوشبینانه 
پایگاه تهران همراه می شود. گواه این سخن، تلگرافی 
است که پاسی پس از نیمروز 26 مرداد از ستاد سیا به 

تهران رسیده است:
»دولت، کارکرد شما را در شرایط ویژه، بسیار شایسته 
ارزیابی می کند و از شما می خواهد که اگر داوری و 
زمان  کوتاه ترین  در  می دهند،  پروانه  شما  به  شرایط 
ممکن باردیگر با شاه تماس بگیرید و به او پیشنهاد 
کنید که یک اعالمیّه روشن و قطعی درباره کارهایش 

منتشر کند...« 
برای  مرداد   26 دوشنبه  روز  در  که  تلگراف  این 
برتون  پنهانی  دیدار  از  پس  شده،  فرستاده  روزولت 
بری،  سفیر ایاالت متّحد آمریکا در بغداد در شامگاه 
25 مرداد، یک روز پس از پرواز شاه از رامسر به بغداد 
است. گزارش سفیر گواه براین است که شاه، خسته، 

افسرده، سردرگم و بیمناک از آینده خویش است. 
سفیر پرده از راز دیگری هم برمی دارد و واژه هایی را 
از شاه بازگو می کند که خوشایند وزارت امور خارجه 

نیست:
»... شاه گفت که در هفته های گذشته، وی بیش از 
پیش به این اندیشیده که ناچار است دست به کاری 
دربرابر مصدق بزند... از این رو هنگامی که چندی پیش 
به او پیشنهاد شد که رهبری یک کودتای نظامی را در 

دست بگیرد، او این پیشنهاد را پذیرفت...« 
روزولت  بری،  گزارش  رونوشت  دریافت  از  پس 
در میانه روز 26 مرداد تلگراف زیر را برای ستاد سیا 
می فرستد و از آن ها می خواهد که رونوشت آن را برای 

سفیر در بغداد بفرستند:
در  محکمی  پیام  می کنم  سفارش  شما  به  »من 
تشویق شاه ایران که اینک در بغداد است بفرستید. 
برپایه آگاهی های من، او از پشتیبانی قاطعی در میان 
مردم ایران و از جمله برجسته ترین روحانیان، که 
البته ]آیت اهلل سیّدحسین[ بروجردی یکی از آن ها 
است، برخوردار است. هرچند که به بودن او در ایران 
برای برانگیختن پشتیبانی توده در برابر خودکامگی 
مصدق نیاز است... خواهش می کنم از سوی من به 
او اطمینان دهید که او بود که فرمان برکناری مصدق 
و زمامداری زاهدی را صادر کرد. من براین باورم 
که سخنی از زبان شخصیّت سرشناسی مانند شما، 
مبارزه  پیگیری  و  کشورش  به  بازگشت  در  را  شاه 
ای که به تندی نماد درگیری میان روش های مبتنی 
شده،  اساسی  قانون  با  مخالفت  با  اساسی  قانون  با 

تشویق خواهد کرد.« 
ادامه در شماره آینده

ادامه از شماره گذشته:
پادشاه سابق ایران، از توانایی های این رفیق قدیمی اش 
به خوبی مطلع بود و از او در جاهای مناسب استفاده 
می کرد. هرچند براساس خاطرات )اعترافات( فردوست، 
نماینده اینتلجنس  سرویس در تهران، پیشنهاد ریاست 
او بر »دفتر ویژه اطالعات« را به شاه ایران داد، اما بعید 
است که شاه چنین مسؤلیت سنگینی را بدون توجه 
به توانایی های فردوست به او سپرده باشد. همچنان که 
درست به همین دلیل، بنا به تدبیر پادشاه، تجدید سازمان 
ساواک پس از عزل تیمور بختیار به فردوست سپرده شد.  
البته او بنا بر اقرار خودش، در جریان عملیات روزانه  
ساواک به هیچ وجه دخالت نمی کرد زیرا تنها برای امور 
اداری و تشکیالتی و جذب نیروهای کارآمد به ساواک 

آمده بود.
شاه وقتی ریاست »بازرسی شاهنشاهی« را به فردوست 
نفتی،  از سرازیر شدن دالرهای  ناشی  سپرد که فساد 
سراسر نظام اقتصادی  و  اداری کشور را فراگرفته بود. 
فردوست که جزو افراد پاکدست و درعین حال کارآمد 
دستگاه محسوب می شد، به این سَمت گماشته شد تا 
به شکایات رسیدگی کند. او مثل همیشه، تشکیالت 
َفَشلی را که به او سپرده بودند، دوباره سازماندهی کرد 
و مشغول تحقیق و بررسی شکایات و گزارش ها شد. 
هزاران پرونده  فساد اقتصادی تشکیل داد و به دادگستری 
فرستاد که اکثر قریب به اتفاق آنها بدون هیچ رسیدگی، 

به بایگانی راکد دادگستری سپرده شدند.
با توجه به خلقیات و ویژگی های فردوست، بعید است 
بپذیریم که او ذره ای به عاقبت این شکایات و پرونده ها 
اهمیتی می داده است. برای او، احتماال تنها چیزی که 
از سوی  قانونی محوله  انجام وظایف  داشته،  اهمیت 
مافوق   ـ  به بهترین صورت ممکن  ـ بوده است. بنا به 
همین نگرش، هر چه بیرون از وظایف سازمانی او اتفاق 
می افتاد، به او مربوط نبود. فردوست، کارمند عالی رتبه  
خوبی بود که در اواخر کار، هیچ همدلی با دستگاهی 
که به آن خدمت می کرد نداشت. نیم قرن قبل از این 
اوقات، بخت و اقبال و تصادف او را به هسته  مرکزی 
یک اشرافیت نوپا پرتاب کرده بود و او از ثمرات آن 
منتفع شده بود. درمقابل، او از تمام توانایی هایش برای 
خدمت به ولی نعمت اش استفاده کرده بود و احتماال در 
سال های میانی دهه پنجاه، نه تنها دیگر خودش را مدیون 
و بدهکار به خاندان پهلوی نمی دانست، بلکه شاید خود 
را مغبون می دید و فکر می کرد که اگر به روال طبیعی 
زندگی کرده بود، با تحصیل در رشته پزشکی، زندگی 

شاد و بی دغدغه ای برای خودش  ساخته بود.
یادگیری،  برای  ذاتی  استعداد  وجود  با  فردوست 
جهان بینی عمیق سیاسی ـ  فلسفی نداشت. بنا به حال 
بود،  و هوایی که در آن تربیت شده و آموزش دیده 
به شدت ضد کمونیست بود. به همین دلیل در همه 
سازمان هایی که مسؤولیت داشت، کسانی را که تمایالت 

چپ یا »توده ای« داشتند به سرعت شناسایی و پاکسازی 
می کرد. این حساسیت آنقدر عمیق بود که به شهادت به 
یادادشت های سرهنگ علیرضا معمارصادقی )ریس دفتر 
فردوست( حتی در برهه ای او را به شک انداخت که 
همسر دومش )طال(، ممکن است طبق نقشه کا.گ.ب 
فردوست و  میان  باشد. دشمنی  او شده  وارد زندگی 
حزب توده حتی پس از انقالب ادامه یافت به گونه ای 
که پس از عملیات دستگیری سران حزب توده در انتهای 
سال 1۳61 و ابتدای سال 1۳62و متعاقب آن فروپاشی 
و انحالل این حزب، هواداران و سران این حزب، این 
عملیات را نتیجه کمک و برنامه ریزی فردوست برای 

اطالعات سپاه پاسداران می دانستند.
فردوست همانقدر که ضد کمونیست بود، به شیوه کار 
کردن و َسبک زندگی انگلیسی عالقمند بود. شیفتگی 
او به نظم و دیسیپلین، کامال با آنچه بریتانیا نماینده آن 
بود تطبیق داشت. درعین حال او همچون بسیاری از 
ایرانیان هم نسل و ُمسن تر از خودش، به قدرت افسانه ای 
بریتانیای کبیر باور داشت. رابطه فردوست با اینتلجنس 
سرویس محکم و البته با اطالع شاه بود. فردوست برای 
تشکیل »دفتر ویژه« در سرویس اطالعاتی بریتانیا آموزش 

دیده بود و به کارآمدی روش آنها باور داشت.
یکی از نقاط قوت مهم شخصیت فردوست ـ که تاکنون 
به آن توجه نشده است ـ عالقه او به آموزش تخصصی و 
حرفه ای در تشکیالت متبوع اش است. او بارها برای حل 
مسائلی که در ابتدا اهمیت شان به چشم نمی آمد، اقدام 
به استخدام اساتید بین المللی برای تربیت کارشناسان 
مجرب کرد. از آن جمله آموزِش خط شناسِی حرفه ای 
و آکادمیک و همینطور آموزِش روِش بازجویِی علمی با 
ترجمه از روی متون سازمان اطالعات فرانسه خودش، 

در زمان قائم مقامِی ساواک انجام داد.

با آنکه حضوری طوالنی در ساختار اطالعاتی کشور 
داشت، پس از انقالب هیچ اتهام خونریزی و خشونت 
علیه او از ناحیه انقالبیون، طرح نشد. تا امروز هم، با 
وجود اینکه هم در میان هواداران سلطنت و همین طور 
هواخواهان حزب توده، منفور است، ولی جز اتهام کمک 
به سقوط سلطنت از طریق تنظیم اعالمیه بی طرفی ارتش 
و یا ادعای همکاری اش با جمهوری اسالمی برای تشکیل 
و سازماندهی یک نهاد اطالعاتی ـ  امنیتی برای حکومت 
نوپا، اتهام مشخصی که مشمول عنوانی مجرمانه باشد، به 

او وارد نشده است.
در دوران ده سال نخست جمهوری اسالمی، تقریبا 
همه اُمرای ارتش و رجال مؤثر عصر پهلوی که به چنگ 
انقالبیون تشنه خون افتادند و اعدام شدند. ارتشبد حسین 

فردوست اما، سرنوشتی متفاوت داشت.
خاطرات  انتهای  در  شده  منتشر  اطالعات  به  بنا 
سال  ماه  آبان  تا 12  ایشان  وی، حضرت  )اعترافات( 
1۳62، ساق و سالمت در شهر تهران با آزادی کامل 
در منزل پدری در خیابان وصال زندگی می کرده  است. 
در تاریخ فوق بازداشت شده و تا تاریخ فوت اش یعنی 
اواخر اردیبهشت 1۳66، در خانه امن یکی از نهادهای 

امنیتی جمهوری اسالمی تحت نظر بوده است. 
در طی این مدت به نوشتن خاطراتش مشغول بود. یک 
مصاحبه محترمانه تلویزیونی و تعدادی بازجویی نیمه 
محترمانه تصویری با محوریت خاطراتش از او ضبط شد 
که اولی پیش از اعالم خبر مرگش و باقی پس از آن از 
شبکه اول تلویزیون دولتی ایران پخش شد. خاطرات او 
اولین بار سه سال پس از مرگش در سال 1۳69 تحت 
عنوان »ظهور و سقوط سلسله پهلوی« در دو جلد منتشر 

شد.)10(
ادامه در شماره آینده
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امیر رنجبر - روزنامه نگار:

شما  هم می توانید 
رویدادهای محلی خود 

را با هموطنانتان درمیان 
بگذارید

نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

به سوک پرواز بنشین که پرواز را کشته اند

نازنین مریم، نازنین ایران

وقتی می گوییم عزادار »مریم میرزاخانی« هستیم 
از کدام عزا، صحبت می کنیم؟

استاد  و  ایرانی  ریاضی دان  میرزاخانی  مریم 
را  دارفانی  سن۴0سالگی  در  استنفورد  دانشگاه 
خاطر  به   201۴ سال  در  میرزاخانی  گفت.  وداع 
و  ریمانی  سطوح  هندسه  و  »دینامیک  بر  کار 
فضاهای پیمانه ای آنها« برنده مدال فیلدز شده بود 
که باالترین جایزه در ریاضیات است. او نخستین 

زن و نخستین ایرانی برنده مدال فیلدز بود. 
نمی شود گفت که مریم دیگر در میان ما نیست. 
او دیری است که درمیان ما نیست. باالخص وقتي 
مي شود  مي نمایي؛  عزادار  و  نشسته اي  ایران  در 
نبوده  میان  آن  در  هیچگاه  در حقیقت  مریم  گفت 
میان آن جان ها بودن، در آن  نبوده است.  ما  از  و 
سرزمین محروسه ، تحمل و شرایطی می خواهد که 
نمی توان از امثال مریم انتظار تحمل اش را داشت. 
آن  نه  و  باشد  ما  میان  در  می توانست  مریم   نه 
میان  در  یارای  می پویید  را  آن  مسیر  او  که  علم  
دیگر  از  دیگرانی  که  ما  فقط  نه  دارد.  را  بودن  ما 
توسعه هستند که  یا در حال  نیافته  توسعه  جوامع 

»مریم« هاشان رفتن را بر ماندن ترجیح می دهند. 
بود.  عبدالسالم«  »پرفسور  پاکستانی ها  مریِم 
نوبل  جایزه   1979 سال  در  عبدالسالم   محمد 
فیزیک را به خاطر ارائه فرمول بندی واحدی برای 
ضعیف  هسته ای  نیروی  و  الکترومغناطیس  نیروی 
می شود  نامیده  الکتروضعیف«  »برهم کنش  که 
دریافت کرد. این اولین جایزه نوبل مرتبط با علم 
بود که یک مسلمان موفق به دریافت آن شده بود 
نوبل  پیش تر  مصر  جمهور  رییس  )انورسادات 

صلح را دریافت کرده بود(.
عبدالسالم موطن خود را ترک کرد چون از پیروان 
را  اسالم  پیامبر  آیین،  این  در  بود.  احمدیه  آیین 
خاتم پیامبران نمی دانند و متممی در قانون اساسی 
به  را  آیین  این  پیروان  که  دارد  وجود  پاکستان 
دلیل بدعت در اسالم، کافر و غیرمسلمان می داند. 
موطن  ترک  به  مجبور  دلیل  همین  به  عبدالسالم 
می زیست  آن  در  او  که  جامعه ای  چون  شد  خود 

ابتنای بر علم نداشت و مذهب و باور شهروندان 
بر علم یا تخصص آنان برتری داشت بنابراین هم 
مذهب او مالک بود و هم جامعه مجالی را برای 

فرهنگ و علم تدارک ندیده بود.
نگاه  به جز  اینکه  در باره  در مصاحبه ای  او  خود 
مذهبی جامعه، مجالی برای علم هم نبود گفته بود: 
»در سال 1951 به الهور برگشتم و در دانشگاه آنجا 
شروع به تدریس کردم. اما چون تنها فیزیکدان آن 
جا بودم کامال منزوی شدم. در آنجا بدست آوردن 
نشریات و ارتباط با موضوع های مورد نظرم بسیار 
سخت بود. به این دلیل من مجبور شدم کشورم را 

ترک کنم تا فیزیکدان باقی بمانم.«
»نداشتن  بود:  افزوده  نوگفتگو  همان  در  او 
ارتباط میان دانشمندان کشورهای در حال توسعه 
بدترین نوع مصیبتی است که با آن روبرو هستند. 
کشورهای  به  نسبت  کشورها  این  دانشمندان 
بهره  کافی  فرصت های  و  سرمایه  از  ثروتمندتر 
مند نیستند. در این کشورها هیچ گروه یا جماعتی 
که دارای فکر و کار مشترک در یک زمینه مشابه 

باشند وجود ندارد«.
است   مریم  فقدان  عزادار  امروز  علم  دنیای  اگر 
نیست  جبران  قابل  معنوی  نظر  از  مصیبت  این  و 
پر  دیگری  مریم های  را  مریم  خالی  جای  اما 
نوابغ  جاذب  فضا،  آن  خاصیت  زیرا  کرد  خواهند 
المپیادی های  جاذب  چنانکه  است  دانشمندان  و 
ایران )کافی است آماری گرفته شود تا معلوم شود 
هستند(،  فعالیت  مشغول  کجا  در  اکنون  یک  هر 
احساسی  حالتی  بیشتر  اما  مریم  برای  ما  عزای 
دارد زیرا مریم، آن زمان که در میان ما بود نامش 
مرگ  و  اتوبوس  سقوط  سانحه  حادثه  با  بیشتر 
بین المللی  جایزه  یک  و  ایران  المپیادی  نخبگان 
گره خورده بود و نه بیشتر، سخت و تلخ است اما 
اگرچه ما ملتی باهوش با فرهنگی دیرین و واجد 
هستیم  شکوفایی  برای  بالقوه ای  توانمندی های 
در  گرنه  و  شد  مریم  امریکا  محیط  در  مریم  اما 
فیلدز  جایزه  از کسب  که سخن  روزی  حتا  ایران 
بدون  تصویر  انتشار  چگونگی  اصلی  چالش  شد، 

پوشش او در صفحه اول روزنامه ها بود!
امروز معدود پاکستانی هایی که  هیاهوی دعوای 
یا  اسالمی  مختلف  فرق  میان  حیدری - نعمتی 
نخبگانشان  شناختن  صرافت  به  را  آنها  هندوان، 

انداخته، مفتخر به نام پرفسور عبدالسالم اند.
بر  که  دید  خواهید  اما  بروید  که  پاکستان  به 
سنگ قبر او، عبارت »مسلمان« را در جمله »اولین 
محو  و  خراشیده  نوبل«  جایزه  برنده  مسلمان 

کرده اند!  
موضوع  هزار  و  قومیت  افکار،  پوشش،  مذهب، 
و  شاکله  چنان  هنوز  دیگر  حاشیه ای  و  عرضی 
محور اصلی ذهن و فرهنگ ما را در برگرفته اند که 
مجالی برای اندیشه علم که نیازمند رهایی از این 
حواشی است، وجود ندارد.  با این شرایط و این 
نگاه، علمی هم، اگر گاهی تجلی بیابد، موسمی  و 

است. مستعجل 
***

اما عزای واقعی،  رفتن مریم موجب اندوه است 
مرگ  و  هراسان  عالم  و  ستیزان  علم  داری  میدان 
علم اندیشی  و علم ورزی و علم فهمی و تفاخر 
می دهی،  فراری اش  خود  از  که  است  چیزی  به  
این آن تناقض و عزایی است که باید بواسطه آن 
ِگل بر سر بگیریم و گرنه ایراِن پربار و نابغه خیز، 
چه  که  دید  خواهد  خود  در  را  مریم هایی  بازهم 
باشد  بیشتر  هم  میرزاخانی  مریم  از  نبوغ شان  بسا 
اما مادامی که ذهن ما، جامعه ما و فرهنگ ما علم 
اقبالش به علم  را به رسمیت نمی شناسد و نیمچه 
مادامی که  و  غیرعلمی است  شائبه های  دلیل  به  نیز 
تنها در  را  ثمین ذهن و جان خود  بذر  »مریم ها«، 
ما  تفاخر  ببینند،  شدن  بارور  قابل  دیگر  خاکی 
مریم های  برای  انتظارمان  یا  مریم ها  به  ایرانیان 
می توانیم  روزی  ما  و  ندارد  عقالنی  وجه  بعدی، 
ارزش گوهر علم و  باشیم که  »مریم« ها  به  مفتخر 
عالمان را چنان که باید دریافته و شرایط بروز آن 
را چنان که در خور آن است، فراهم کرده باشیم.

امروز ما داغ پرنده را زده می داریم، غافل که در 
سرزمین مادریمان، پرواز را کشته اند.

هفته ای که گذشت با اندوه ماتم از دست دادن ملکه 
ریاضیات ایران و جهان، شادروان »مریم میرزاخانی« 

همراه بود.
مرگ  چنگال  از  یکبار  زمین  ایران  مریم  نازنین 
اتوبوس   1۳76 اسفند  ششم  و  بیست  بود؛  گریخته 
در  دانشگاه شریف  ریاضی  نخبه  دانشجویان  حامل 
مسابقات  دوره  دومین  و  بیست  از  بازگشت  مسیر 
شده  برگزار  اهواز  چمران  دانشگاه  در  که  ریاضی 
حادثه  آن  در  و  کرد  سقوط  دره  یک  داخل  به  بود 
دلخراش، هفت نفر از نخبگان ریاضیات ایران زمین 
جان خود را از دست دادند و مریم میرزاخانی یکی از 

بازماندگان آن فاجعه بود. 
این نمونه ای از بی کفایتی مسئولین را نشان می دهد 
را  مطمئنی  بستر  تا  نمی خواهند  یا  و  نمی توانند  که 
ایران  نخبگان  و  فرهیختگان  ارتقای  و  رشد  برای 
فراهم کنند. سالهاست که بحث فرار مغزها از ایران را 
مطرح می کنند و شعار بازگشت دانشمندان، هنرمندان 
و فعاالن اقتصادی را مطرح می کنند؛ انگار فراموش 
»می گویند  گفت:  چه  انقالب  بنیانگذار  که  کرده اند 
مغزها فرار می کنند. به جهنم که فرار می کنند. چه بهتر 
که این مغزهای پوسیده فرار کنند. ما علم و دانش 
غربی نمی خواهیم. اگر شما هم فکر می کنید که اینجا 
جایتان نیست فرار کنید. راه باز است!« )کتاب کوثر- 

دفتر حفظ و نشر آثار خمینی(
مریم  که  فکریست  طرز  از  نمونه ای  سخنان  این 
میرزاخانی ها را به سوی دیاری دیگر سوق داد، جایی 
که بتوانند شکوفایی و بالندگی پیدا کنند، آزاد باشند 
به دانش، هنر  از هرگونه دغدغه و فشاری  فارق  و 
که  هستیم  مطمئن  بپردازند.  اقتصادی  فعالیت  یا  و 
اگر شرایط در میهن ما مهیا بود، هیچگاه هموطنان 
جان  به  را  وطن  پاک  خاک  از  جدایی  سختی  ما 

نمی خریدند و راهی ممالک بیگانه نمی شدند. 
باطنی،  میل  علیرغم  چرا  که  اندیشید  باید  گاهی 
بسیاری از فرهیختگان و اندیشمندان ایرانی تبار حاضر 
به بازگشت یا حداقل بازگشت دایمی به میهن خود 
به  خدمت  برای  ایرانی  نخبگان  از  بسیاری  نیستند. 
مردم خود و یا به اشتراک گذاری دانش و تجربه شان 
به هموطنان به طور موقت به ایران می روند ولی حاضر 

به ماندن دایم در مام میهن نیستند، چرا؟

پر واضح است که شرایط حداقلی برای زندگی و 
کار برای آنها مهیا نیست. از اوضاع سیاسی خفقان آور 
و بسته جامعه گرفته تا نبود امکانات مناسب و اقتصاد 
نابسامان و مهمتر از همه کمبود آزادی  و برابری های 
اجتماعی، همه و همه دست به دست هم می دهد تا 
نخبگان و فرهیختگان ایرانی، جایی به غیر از کشور 

خود را برای ادامه زندگی و فعالیت شان برگزینند.
فوت مریم میرزاخانی با همه تلخکامی که داشت، 
یک نکته را به همه ما نشان داد: مردم ایران چه در 
داخل و چه در خارج از کشور، یکصدا و یکپارچه 
با نمایش اندوه و همدردی خود برای از دست دادن 
یک دانشمند بزرگ و بویژه یک عالم زن، احترام و 
و  فرهنگی  گنجینه های  به  نسبت  را  خود  قدردانی 
علمی ایران ابراز کردند، رفتاری که متاسفانه بر خالف 
شعارهای حکومتی از مسئولین و سران کشور دیده 

نمی شود.
هر چند که بطور مثال رییس جمهوری اسالمی پیام 
تسلیت برای درگذشت مریم میرزاخانی صادر کرد 
اما این بر روی موج عمومی سوار شدن، چیزی از 
نخبگان  و  فرهیختگان  علیه  بر  موجود  ستم  و  ظلم 
ایران نمی کاهد و برعکس این تفکر را پیش می آورد 
که  ندارند  حق  مغزها  فرار  این  بانی  و  باعث  که 
درباره اندیشمندان مهاجر از وطن اظهار نظر کنند و 
یا خواهان بازگشت آنها به جایی شوند که از آنجا 

فراری شان داده  و هنوز هم می دهند.

در پایان این یادداشت، هنگامی که به غم از دست 
مرز و  این  دیگر  مریم های  میرزاخانی و  مریم  دادن 
می اندیشم،  خورده  فرو  بغض  با  عزیز،  ایران  بوم، 
صدای آواز یکی از استادان موسیقی ایران، شادروان 
و  خواند  که خوش  می پیچد  سرم  در  نوری  محمد 

گفت:
جان مریم چشماتو واکن سری باال کن

در اومد خورشید شد هوا سفید
وقت اون رسید که بریم به صحرا

وای نازنین مریم
جان مریم چشماتو واکن منو صدا کن

بشیم روونه بریم از خونه
شونه به شونه به یاد اون روزها

وای نازنین مریم
وای نازنین مریم
وای نازنین مریم

باز دوباره صبح شد من هنوز بیدارم
کاش می خوابیدم تورو خواب می دیدم

خوشه ی غم توی دلم زده جوونه
دونه به دونه دل نمی دونه

چه کنه با این غم
وای نازنین مریم
وای نازنین مریم
وای نازنین مریم

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

دکتر مهدی آقازمانی - جامعه شناس:

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

حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- مار تازي - دادستان

2- جیره - کلک - جاده قطار
3- رتبه بندي کاراته - سیب آذري - پایتخت روسیه

4- صاحب - بیعانه - پارسنگ ترازو
5- خرس آسماني - پدر مرده - نسیم دریا - هواپیماي 

سریع
6- زین و برگ اسب - خر ماده - از کوه هاي ایران

7- شهري در همدان - یگانه - درخت بی جان اعدام
8- زمان مرگ - شان - نوعي پنیر - آموختني لقمان

9- یار برهمن - بوزینه - برنج معروف
10- دراز - بیماري کم خوني - پرده در

11- واحد سطح - رود مرزي - لعاب نشاسته - ضمیر 
جمع

12- کبوتر صحرایي - باران پیاپي - حمام بخار
13- از جزایر خلیج فارس - مار سیاه وسفید - مقابل

14- شهري آذري - آشیانه - کاما
15- کارگردان معروف ایرانی - نقاش ارژنگ

عمودی:
1- بي نیاز - واحد پولی در قدیم ایران- براي اینکه

2- ماه آخر سال میالدي - از شهرهاي خراسان - نیز
3- الهه عقل - شیطان - زندانیان

4- نفس - تارهاي نخ دوات - سنگ انداز
5- وسیله تنیس - برآوردن حاجت - لباس

6- شوق و رغبت - دوستان - رادار
7- تعمیر - پرده دري - جنس به ظاهر قوي!

8- سنجد جیالن - مایع حیات - رود اروپایي - حوت
9- حرف انتخاب - ماده معطر شیریني - خبره

10- تبار قومی اکثر هموطنان ساکن گلندل - پاپوش - 
نیرومند

11- ننر - منطقه تفریحي کرج - نامدار
12- سبو - سالک - پایتخت ایتالیا

13- مطالعه اجمالي - پشیماني - قوم مارپرست هند
14- او - نیاکان - رود برزیل

15- لوم - اثر دافنه دوموریه - شیمي کربن

بدهکارشان هستیم یا طلبکار؟

در خالل دو روز پشت هم در 
صفحات تقویم و با فاصله ای سی 
و شش ساله پدر و پسری چهره 
در نقاب خاک می کشند که آخرین 
معاصر  تاریخ  تاجدار  پادشاهان 
ایران دست کم تا به امروز هستند.

از آنچه در خالل دوره نیم قرنی 
زمامداری آن ها در مقام خدمت 
به میهن و آبادانی ایران است هم 

بسیار خوانده ایم و هم به گواه تاریخ بسیار می دانیم.
در دیگر سو در امروز ایران هم چه بسیار ناصواب ها 
که به اسم تاریخ از کتب چاپ تهران گرفته تا درس ها و 
تکالیف مدرسه که بر علیه همین پدر و پسر منتشر می شود 

و سریال ها که برای تخریب شان تولید.
از اکثر ما، دست کم ما که در خارجه آسوده ایم و دسترسی 
بی محدودیت به کتب و اسناد و گردش آزاد اطالعات 
داریم اگر از خدمات آن دو بپرسند موضوعاتی چون راه 
آهن، نظام آموزش نوین، تاسیس دادگستری نوین ایران، 
تاسیس ارتش متحد الفرم، بنیان مدرنیسم در ایران، تاسیس 
ایران،  ارضی  تمامیت  حفظ  حجاب،  کشف  دانشگاه، 
تاسیس هواپیمایی ملی و صد و یک خدمت دیگر را 

می توانیم به عنوان کارنامه آن دو شاه یادکنیم. 
همپالگی های  بخواهد  دلتان  تا  هم  سو  آن  در 
تحصیلکردگانی مانند محقق بسیجی سرطان پژوه!!! که 
صادراتش به خاک ایاالت متحده نا موفق ماند و انتشار 
تصاویر دستبوسی اش از علی خامنه ای و فحاشی اش به 
دانشجویان دگر اندیش در مقام یک بسیجی! مایه خجالت 
تاریخ  به وابستگی آن دوره  باور  شد)محسن دهنوی( 
به قدرت های خارجی دارند. البته این تصور را پیش از 
آقا محسن ها، خسرو خان های گلسرخی دامن زدند که 
آخرین شاه ایران را نماینده امپریالیسم بین الملل می دانستند  
بر اساس شعارهای اینترناسیونالیسم صادره از مسکو، 
طالب سرنگونی او بودند تا به جهان وطنی کمونیستی خود 

برسند که چه عجبا که با استقرار مذهبیون، همان مبارزان و 
چریک های  جان به کف که از سرود بهاران خجسته باد 
به فصل سرد قتل عام ها در زندان رسیدند و خونشان به 

ناحق ریخته شد.
همان ها که به دروغ شعار 100 هزار زندانی سیاسی در 
زندان شاه می داند، شدند سیاهی لشگر 100هزار زندانی 
سیاسی در بی دادگاه عصر خمینی و... چه سیاه روزگاری 
برای ملتی که دل سپرد به شعارهایی از جنس باد هوا که 
وقت موافقت از شرق می وزید و وقت مخالفت از غرب 
و تنها چیزی که در آن تندبادهای حوادث تکانی به خود 
ندید پیکر تب دار فقر ملتی بود که یک روز شاهش گفته 
بود : »سلطنت بر ملتی فقیر و مجحور افتخار نیست.« و 
فردا روزی امامش، خود را پیشوای مستضعفان خوانده بود.
ملتی که از آرزوی رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ 
در تابستان 1۳61 خورشیدی، به شعار »راه قدس از کربال 
می گذرد« در بهبوهه آن ایام داغ رسیده بود. ایامی که پس 
از شکست حصر آبادان و آزاد سازی خرمشهر، رهبر 
خونخوارش آرزوی فتح کربال و نابودی اسرائیل را از 

کیسه ملتی که امت می خواند! در سر می پروراند.
در میانه همه این روزها نسلی تازه پرورش می یافت. 
نسلی که وقت انقالب یا نبود یا اگر بود شیرخواره بود. 
نسلی که پدر و مادرش یا به خیابان رفته بودند و شعار 
مرگ بر شاه داده بودندیا اگر نه دست کم،   پذیرفته بودند 

که تاریخ ورق خورده است.
نسلی که در مدرسه تاریخ را آلوده به دروغ می خواند و 

واژه »طاغوت« را چنان به او حقنه کرده بودند، بدون آنکه 
بداند چیست و اینکه چرا باید به 2500 سال تاریخ مملکت 
خود، طی یک کلمه پنج حرفی، خط باطل بکشد و از آن 
تبری جوید تا برای تولی از پدران شیخ به تازه قدرت 

رسیده از هم سبقت جویند! 
در این میانه اما همچنان تقویم هر سال و سال به سال 
به روزهای چهارم و پنجم مرداد که می رسید در داخل 
آن مرز و بوم از هر چیزی که خبری بود، هیچ حرف و 
سخنی از چشم بستن دو مرد نبود. دو مرد که با همه 
کاستی هایشان ایران را ساختند اما حتی به اندازه یک 

خاگ گور از ایران سهمی نبردند.
مرداِن امروز در قدرت، هنوز مشغول سرنگون کردن شاه 
بوده و هستند و از تخریب مقبره بنیانگذار تا تحقیر باقی 
مانده آن خانواده ماندگار از هیچ فرو نمی گذاشته و صد 

البته امروز هم نمی گذارند.
طاغوت  را  شاه  درسی  کتاب های  در  که  نسلی  اما 
می خواند. نسلی که در تلویزیون شاه را وابسته می دید، 
نسلی که در منبر و مسجد و دانشگاه شعار مرگ بر شاه 
می شنید. نسلی که پدر و مادرش متعاقب دیدن عکس 
خمینی در ماه رفته بودند مجسمه شاه را از میدان مجسمه 
حذف کنند! حاال هر وقت سوار تاکسی می شد می شنید که 
هر رهگذری به دیگری می گوید »خدا پدر شاه را بیامرزد«، 

»نور ببارد به قبر آن پدر و پسر« و...
نسل امروز تکلیفش را می داند نسل امروز قدر دان است 

و امیدوارست به پیروزی نور بر تاریکی.

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

مردم کشورمان چگونه یاد مریم میرزاخانی را گرامی داشتند؟
در شماری از شهرهای ایران مردم مراسم بزرگداشتی 
برای مریم میرزاخانی، برنده جایزه فیلدز و استاد دانشگاه 
استنفورد برگزار کردند. شایان ذکر است پیکر او در شمال 
کالیفرنیا، جایی که دختر و همسرش زندگی  می کنند، روز 

بکشنبه2۳ جوالی به خاک سپرده خواهد شد.

 16( یکشنبه  روز  میرزاخانی  مریم  درگذشت  خبر 
جوالی/ 25 تیر( صفحه نخست بسیاری از روزنامه های 
ایران را به خود اختصاص داد. همشهری و دنیای اقتصاد 
از معدود روزنامه هایی بودند که عکس این نابغه ریاضی را 
بدون دستکاری و محو کردن موهایش  منتشر کردند. دیگر 
روزنامه ها با پنهان کردن موهای مریم میرزاخانی در سیاهی 
تصویر یا تخته سیاه، از »مرگ آرام یک ذهن زیبا« و »جهان 

در سوگ ملکه اعداد« نوشتند.

اما در میانه دغدغه روزنامه ها برای محو کردن یا محو 
نکردن موهای مریم میرزاخانی، شماری از مردم به صورت 
خودجوش دور هم گرد آمدند تا یاد این نابغه ایرانی را 
گرامی بدارند، که با درگذشتش در ۴0 سالگی نه تنها یک 

ملت، بلکه دنیای علم را داغدار کرد.

در خانه ریاضیات تهران واقع در بوستان سئول گروهی 
از شهروندان تهرانی به یاد مریم میرزاخانی شمع روشن 
داشتند. حضور  گرامی  را  یادش  گل  اهدای  با  و  کرده 

پررنگ زنان در این مراسم چشمگیر بود.

دانشگاه استنفورد روز یکشنبه با انتشار سوگ نامه ای در 
رثای مریم میرزاخانی، نوشت که این دانشگاه در آغاز سال 
تحصیلی جدید به یاد او یک مراسم یادبود و یک نشست 

علمی برگزار خواهد کرد.

مجتمع آموزشی و نیکوکاری »رعد« اعالم کرده، روز 
پنج شنبه مراسم یادبودی در مسجد جامع شهرک غرب 
از سوی خانواده و بستگان مریم میرزاخانی برگزار کرد. 
احمد میرزاخانی، پدر مریم، بنیانگذار این مجتمع خیریه، 
رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره دانشگاه علمی 
برخاتف  میرزاخانی  آقای  است.  مجتمع  این  کاربردی 
ادعای وب سایت های حکومتی ایران در حال حاضر به 

دلیل درگذشت دخترش در آمریکا بسر می  برد.

حتی در دبیرستان هاشمی نژاد مشهد نیز مراسمی برای 
بزرگداشت مریم میرزاخانی برگزار شد.

بر اساس اعالم رسمی خانواده مریم میرزا خانی پیکر 
وی روز یکشنبه  2۳ جوالی در شمال کالیفرنیا به خاک 
سپرده خواهد شد. گفته شده دلیل به خاک سپردن مریم 
میرزاخانی در آمریکا، حضور دختر شش ساله او به نام 
آناهیتا، در این کشور است. جان وندراک، همسر مریم 
میرزاخانی نیز در دانشگاه استنفورد تدریس می کند. آناهیتا 
تنها فرزند این زوج است که اجازه ورود به ایران را ندارد. 

موضوعی که پیشتر خبرساز شده بود.

رالف کوهن و باربارا کیمبال براونینگ، دو تن از استادان 
دانشگاه استنفورد مریم میرزاخانی را »همکاری فوق العاده« 
پژوهشگر  یک  تنها  نه  »او  نوشته اند:  و  کرده  توصیف 
درخشان و جسور بود، بلکه معلمی عالی و استاد راهنمای 

دکترای فوق العاده ای بود.«

به گفته دانشگاه استنفورد مریم میرزاخانی در سال های 
به  شیکاگو  دانشگاه  از  اسکین  الکس  با  همراه  اخیر 
دنبال یافتن پاسخی برای یک چالش ریاضی بوده اند که 
فیزیکدانان یک قرن برای حل آن دست و پنجه نرم کرده 

 و ناکام مانده اند.

مارک تسیر لوین، رئیس دانشگاه استنفورد، در بیانیه این 
دانشگاه به مناسبت درگذشت مریم میرزاخانی گفته است: 
»مریم یک نظریه پرداز درخشان ریاضی و انسانی متواضع 
بود که جوایز و افتخارات را تنها به این دلیل می پذیرفت 
و  تشویق  او  راه  کردن  دنبال  برای  را  دیگران  شاید  که 

ترغیب کند.«

مریم میرزاخانی از سال 201۳، یعنی یک سال پیش از 
دریافت مدال فیلدز، مبارزه اش را با سرطان پستان آغاز 
کرده بود. پیشرفت این بیماری در سال 2016 تا بدان جا 
رسید که سرطان به کبد و استخوان های او نیز سرایت کرد 

و سرانجام به مرگ وی انجامید.
یادش گرامی و نامش ماندگار باد.

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

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

رویدادهای هفته:

 از آدینه 21 جوالی  2017
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

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

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

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

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

www.iranshahrnewsagency.com
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

در حالی که انتشار خبر درگذشت خانم مریم میرزا خانی بهت 
عمومی در جامعه ایرانیان را به همراه داشت خانواده این دانشمند 
از برگزاری مراسم خامسپاری و یادبود  او در شمال کالیفرنیا 

خبردادند.
طی اطالعیه خانواده میرزاخانی این مراسم روز یکشنبه 2۳ جوالی 
در سالن اورچاد هال)Orchard Hall( شهر Campbell در 

شمال کالیفرنیا  با ریپ کد 95008 برگزار خواهد شد.
مریم میرزاخانی متولد1۳ اردیبهشت 1۳56 در تهران، ریاضی دان 
ایرانی و استاد دانشگاه استنفورد در شمال کالیفرنیا بود که در 

شامگاه شنبه 15 جوالی دیده از جهان فروبست.
از کمتر از یک ماه پیش شایعاتی درباره ابتالی وی به نوعی از 
سرطان پیشرفته منتشر شد. با این حال این شایعات وقتی قوت 
گرفت که کمتر از یک هفته پیش درگشت وی با انتشار اخباری 

بستری شدن او در بیمارستانی در شمال کالیفرنیا تایید شد.
پیش از اطالعیه خانواده میرزاخانی درباره مراسم خاکسپاری او 
برخی منابع نزدیک به دولت ایران از رای زنی برای انتقال جسد 
وی به ایران خبر داده بودند که با تصمیم خانواده اش منتفی شد. این 
درحالی است که خانم میرزاخانی در زمان حیات موفق نشد برای 

دخترش روادید ایرانی دریافت کرده و به ایران سفر کند.
مریم میرزاخانی در سال 201۴ به خاطر کار بر موضوع »دینامیک 

و هندسه سطوح ریسمانی و فضاهای پیمانه ای آنها« برنده مدال 
فیلدز شد که باالترین جایزه در ریاضیات است. وی نخستین زن 

و نخستین ایرانی برنده مدال فیلدز است.
با این حال در فاصله کوتاهی پس از این موفقیت علمی اخباری 
دفتر  اندازی  و سنگ  ایران  به  او  بازگشت  درباره محدودیت 
حافظ منافع ایران برای صدور پاسپورت ایرانی برای فرزند خانم 

میرزاخانی منتشر شد.
مریم میرزاخانی در دوران تحصیل در دبیرستان فرزانگان تهران، 
سال های 199۴  در  ریاضی  جهانی  المپیاد  طالی  مدال  برنده 
)هنگ کنگ( و 1995 )کانادا( شد و در این سال به عنوان نخستین 

دانش آموز ایرانی جایزه نمره کامل شد.
خانم میرزاخانی در سال 1999 کارشناسی خود را در رشته 
ریاضی از دانشگاه شریف و دکترای خود را در سال 200۴ از 
دانشگاه هاروارد به سرپرستی کورتیس مک مولن از برندگان مدال 

فیلدز گرفت.
میرزاخانی برنده جوایزی چون جایزه ستر از انجمن ریاضی 
آمریکا در سال 201۳، جایزه کلی و مدال فیلدز در سال 201۴ 

است.
وی از سپتامبر 2008 در دانشگاه استنفورد استاد دانشگاه و 

پژوهشگر رشته ریاضیات بود.

ملکه ایرانی تبار ریاضی جهان درگذشت
مراسم یادبود یکشنبه 23 جوالی
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