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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...!!!

با  کانادا  پارلمان  تبار  ایرانی  نماینده  احساسی  علی 
حضور در تجمع گروهی هواداران محمدعلی طاهری 
در تورنتو، خواستار لغو حکم اعدام و آزادی این زندانی 

عقیدتی در ایران شد.
پارلمان  در  تورنتو  مردم  نماینده  که  احساسی  آقای 
فدرال کاناداست، عصر روز 5 شنبه 31 آگوست 2017 
به دعوت خواهر محمدعلی طاهری در جمع گروهی 
منسجمی  از هواداران آقای طاهری که در یکی از میادین 
اصلی شهر تونتو برای اعالم اعتراض خود به صدور 
حکم اعدام برای محمدعلی طاهری تجمع کرده بودند 
حاضر شد و همصدا با آنان خواستار لغو حکم اعدام و 

آزادی محمدعلی طاهری شد.
کانادا ضمن حضور  پارلمان  تبار  ایرانی  نماینده  این 
در میان جمع هواداران آقای طاهری، در کنار خواهر 
محمدعلی طاهری ایستاد و همانند گروهی از شاگردان 
او ماسکی تهیه شده از تصویر محمدعلی طاهری را بر 
صورت خود گذاشت تا نشان دهد عالوه بر نگرانی 
از  ناشی  های  نگرانی  زندانی،  این  وضعیت  برای 
سرکوب مردمی و بازداشت هواداران و شاگردان آقای 

طاهری در ایران را درک می کند.
حضار  برای  که  کوتاهی  سخنان  در  احساسی  علی 

برای 109  که  اندیشانی خواند  آزاد  را  آنان  کرد،  ایراد 
هفته متوالی تا اکنون راهی که مرحومه عزت الملوک 
طاهری پایه گذاشت را با برپایی بی وقفه تجمعات آزدی 
خواهانه خود ادامه داده اند و افزود: »محمدعلی طاهری 
سفیر صلحی است که ما باید با ایمان و پایداری برای 
آزادی او در وسع کاری خود بکوشیم و امیدوارم که به 

زودی حامل پیام های خوشی باشم«.

یکصد و نهمین تجمع اعتراضی خانواده و هواداران 
محمدعلی طاهری در حالی در تورنتو)کانادا( برگزار 
شد که در ایران و در پی صدور حکم اعدام برای این 
زندانی عقیدتی، تنی چند از هواداران او در شهرهای 
حضور  برای  چینی  »زمینه  آنچه  دلیل  به  مختلف 
اعتراضی در خیابان« توصیف شده از سوی نهادهای 

امنیتی بازداشت شده اند.

افترا  ضد  اتحادیه  رسمی  اعالم  با 
)ADL( کرسی مهم سرپرستی واحد 
تحقیق و تالش برای مقابله با یهود ستیزی 

به یک بانوی ایرانی آمریکایی رسید.
 شارون نظریان از استادان شناخته 
شده ایرانی آمریکایی که پیش از این 
عضو هیئت روابط خارجی دانشگاه 

UCLA  در کالیفرنیا بوده است.
بر اساس اطالعیه ای که وب سایت
Anti Defamation League"
نظریان  خانم  است  کرده  منتشر 
از  را  بزرگی  کارگروه  سرپرستی 
این پس به عهده می گیرد که پا به 
پای مدافعان حقوق بشر در سراسر 
انواع دیگر  با یهود ستیزی و  جهان 
و  نژادها  اقوام،  علیه  پراکنی  نفرت 
مذاهب گوناگون فعالیت خواهند کرد. 

همچنین قرار است دفتر اتحادیه ضد 
نظر خانم  زیر  نیز  اورشلیم  در  افترا 

نظریان اداره شود.
 Jonathan( بلت  گرین  جاناتان 
   ADL عامل  مدیر   )Greenblatt
نظریان  خانم  حکم  ابالغ  بیانیه  در 
تالش های  گستردگی  به  اشاره  با 
زمینه های  در  او  علمی  و  آکادمیک 
سیاست گذاری های  و  دوستانه  بشر 
بین المللی گفت: »او شایسته هدایت 
تالش های جهانی ما برای رفع یهود 

ستیزی و اقسام دیگر نفرت است.«
یونس  و  ثریا  فرزند  نظریان  خانم 
نظریان و متولد تهران است به دلیل 
به جالی وطن شده  انقالب مجبور 
است. او دانش آموخته علوم سیاسی 
اعضای  ترین  سابقه  پر  از  و  است 

دانشگاه  سیاسی  علوم  دپارتمان  
UCLA محسوب می شود.

خانم نظریان همچنین عضویت در  
مرکز  و  حیفا  دانشگاه  مدیره  هیئت 
مهاجرین  امداد  جامعه  غیرانتفاعی 
عبری )HIAS( را در پرونده کاری 

خود دارد.
اتحادیه ضد افترا )ADL( سازمان 
بین المللی است که مرکز  غیردولتی 
آن در شهر نیویورک قرار دارد. این 
سازمان که مهمترین سازمان حمایت از 
حقوق بشر در آمریکا قلمداد می  شود 
با  »مقابله  را  خود  وظیفه  مهم ترین 
یهودستیزی و حمایت از حقوق مدنی 
و  نژادپرستی  نوع  هر  و  شهروندان 
مقابله با هر نوع نفرت پراکنی« معرفی 

کرده است.

نماینده ایرانی پارلمان کانادا خواستار آزادی محمدعلی طاهری شد

اخبار بیشتر از فعالیت ها و رویدادهای ایرانیان در آمریکا و دیگر کشورهای جهان را در خبرگزاری ایرانشهر به صورت آن الین دنبال کنید:
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:The Anti-Defamation League با  اعالم هیئت مدیره

مهمترین کرسی دفاع از حقوق بشر در 
آمریکا به یک زن ایرانی  رسید

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید
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مناسبت  به  که  بیانیه ای  در  پهلوی  رضا  شاهزاده 
برای  ایران  ملی  »شورای  عمومی  مجمع  چهارمین 
انتخابات آزاد« منتشر کرده، با تاکید بر اینکه همچنان 
در شورای ملی عضویت خواهد داشت، اعالم کرده 
است که با برگزاری این مجمع دیگر ریاست این شورا 
را برعهده نخواهد گرفت. مجمع آتی شورای ملی در 

روز 16 سپتامبر 2017 برگزار خواهد شد.
در بخشی از بیانیه شاهزاده چنین آمده است:

تاریخ  به  آزاد  انتخابات  برای  ایران  ملی  شورای 
فروردین ماه 1392 در شهر پاریس بنیان نهاده شد. با 
توجه به راهکارهای پیش بینی شده در سال نخست،  
نقش سخنگوی این نهاد را به رای مجمع موسس به 
مدت دوازده ماه برعهده گرفتم. در جایگاه سخنگوی 
این نهاد به یاری هموندان همراه، موفق به شناسایی 
برای  ایران  ملی  شورای  محوری  اهداف  و  باورها 

انتخابات آزاد در عرصه جهانی شدیم.
در مجمع عمومی 139۴ که در شهر تورنتوـ کانادا 
برگزار شد، نیاز مبرم برای ارائه سیاست های راهبردی ـ 
کالن و نمودارسازی نقشه راه برای دستیابی به اهداف 
این شورا، با پیشنهاد و رای آن مجمع نقش ریاست را 

به مدت 36 ماه پذیرا شدم.
چهارمین  برگزاری  به  روی،  پیش  شهریورماه  در 
مجمع عمومی شورای ملی ایران نزدیک می شویم. با 

توجه به رویکرد چشمگیر شورای ملی ایران در عرصه 
جهانی و هدایت نیروهای درون مرزی، به مرحله کنش 
نمودارسازی شده سیاست های  کاربردی  راهکارهای 
وابسته  کمیسیون های  و  سیاسی  دفتر  توسط  کالن 
طرح  برای  »ریاست«  سمت  دوباره  گزینش  آن،  به 
نوین  ساختار  نمی باشد.  نیازی  کالن«  »سیاست های 
شورای ملی ایران، بدون شک نقش این نهاد را برای 
پیشبرد کارزارهای راهبردی برای هدایت جامعه جهانی 

و نیروهای درون مرز در مسیر گذار به سوی دمکراسی، 
حقوق بشر و گیتی گرایی در راستای منافع ملی ایران 

دارای حساسیت و اهمیت بیشتری می کند.
آزادی  مبارزات  تالش  و  ایستادگی  که  دارم  یقین 
ثمر  به  آزادی  به  دستیابی  راه  در  کشورمان  خواهان 
خواهد نشست و دگربار ایران به کاروان جهان آزاد و 

پیشرفته خواهد پیوست. 
این بیانیه با اسم رضا پهلوی امضا شده است.

شاهزاده رضا پهلوی از ریاست »شورای ملی ایران« کناره گیری کرد

یادبودآهنگسازوپیانیستبرجستهمعاصر:

عبدییمینی
شادروانیمینیپسازسالهازایشهنریدرایرانوآمریکا،سرانجامزمانی
کهازتهرانراهیایرواندرارمنستانبودبهدلیلسقوطهواپیمادرگذشت.

شبکه نمایشی نتفلیکس، تریلر فیلم سینمایی »شش 
روزه  شش  اشغال  واقعی  داستان  درباره  که  را  روز« 
سفارت ایران در لندن در سال 1980 است را به معرض 
دید عموم گذاشته است که از سوم نوامبر 2017 منتشر 

خواهد شد.
به گزارش  Radiotimes.com، »شش روز« نام فیلم 
سینمایی است که درباره ماجرای واقعی اشغال سفارت 
ایران در لندن در سال 1980، ساخته شده است. فیلم 
سینمایی شش روز ساخته »توا فریزر« و نوشته »گلن 
استندرینگ« است که در آن »تیم پیگات اسمیث«، »ابی 
کارنیش« و »جیمی بل« ایفای نقش می کنند. داستان فیلم، 
واقعی و بر اساس اشغال و گروگانگیری 26 نفر در 
سفارت ایران در جنوب کنزینگتون لندن به مدت شش 

روز توسط یک گروه مسلح است. 
واقعه »شش روز« در روز چهارشنبه 30 آپریل 1980 
عراقی  گذرنامه های  با  که  مسلح  جوان  شش  توسط 
الشهید  را گروه  بودند و خود  آمده  لندن  به  بغداد  از 
اشغال شش روزه سفارت  به  آغاز شد و  می نامیدند، 

جمهوری اسالمی در لندن انجامید. 

این ماجرا در نهایت با دخالت نیروهای ویژه بریتانیا 
)SAS(  و با کشته شدن 5 نفر و دستگیری یک نفر 
رسید.  پایان  به  گروگان   26 آزادی  و  مهاجمان  از 
گروگانگیرها خود را عضو سازمان سیاسی خلق عرب 

مسلمان ایران معرفی می کردند.
فیلم سینمایی شش روز داستان را از سه دیدگاه به نمایش 

می گذارد، »مکس ورنون« )مارک استرانگ( مذاکره کننده 
با تالش برای اجتناب از اقدام نظامی، »راستی فریمین« 
فرمانده یگان ویژه ضد ترور اسآیاس )جیمی بل(و »کیت 

ایدی« خبرنگار اخبار بی بی سی )ابی کورنیش(.
این فیلم جمعه سوم نوامبر آینده در شبکه نمایشی 

نتفلیکس عرضه خواهد شد.

روایت سینمایی از اشغال سفارت ایران در لندن ساخته شد

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

L o s  A n g e l e s ,  C A ,  U S A
Te l :  8 1 8  9  0 8  0 8  0 8

f a x : 8 1 8  9 0 8  1 4 5 7
w w w. 0 8 . n e t

توفان استوایی ایرما، سرانجام در هفته ای که به پایان 
رسید با گذر از جزایر »لی وارد« در شمال کارائیب، 
شدت گرفت و قدرت آن به درجه پنج افزایش یافت. 
مرکز ملی توفان شناسی در آمریکا می گوید، ایرما تا 
در حالی به پورتوریکو و سواحل فلوریدا نزدیک شد 
که در رده سهمگین ترین طوفان های قرن رده بندی 

شده است.
سرعت بادهای این توفان تقریبا 180مایل در ساعت 
گزارش شده که شدیدترین وزش باد ثبت شده برای 

یک توفان در اقیانوس اطلس است.
از همین رو، مقام های چند ناحیه در ایالت فلوریدا 

تخلیۀ اجباری ساکنین را آغاز کردند.
مرکز ملی تندبادهای دریایی ایاالت متحده اعالم کرد 
توفان دریایی ایرما رده پنج خواهد بود. در رده بندی 
توفان ها رده یک کمترین و رده پنج باالترین قدرت 
را دارد. پیش بینی شده بادهای ناشی از توفان ایرما در 
خشکی بین 150 تا 210 مایل در ساعت باشد. توفان 
کاترینا که یک دهه پیش به لوئیزیانا برخورد کرد، رتبه 

5 داشت که 81 میلیارد دالر خسارت وارد کرد.
شدید  بادهای  با  »ایرما«  قدرتمند  دریائی  توفان 
جزیره  فراز  بر  مستقیماً  ابتدا  آسا  سیل  بارانهای  و 
»باربودا« در دریای کارائیب قرار گرفت و سپس مرکز 
ملی توفان شناسی در آمریکا هشدار داد که ایرما به 
است.  شده  نزدیک  فلوریدا  سواحل  و  پورتوریکو 
در  فلوریدا  فرماندار  اسکات«  »ریک  رو  همین  از 
جکسون ویل و 67 منطقه دیگر، وضعیت اضطراری 

اعالم و دستور تخلیه داد.
ریک اسکات فرماندار فلوریدا گفت: »شهروندانی 
که نیاز به امکانات و تسهیالت ویژه داشته باشند، از 
صبح چهارشنبه تخلیه خواهند شد. مقام های کانتی در 
میامی پیشاپیش از ساکنان محله های نزدیک به سطح 

آب خواستند که خانه های شان را ترک کنند.
به همه توصیه می کنیم که از فرمان مقام های ایالتی 
هیچ  کنند.  پیروی  اجباری  و  داوطلبانه  تخلیه  در 
اهمیت  بر  کافی  میزان  به  نمی تواند  دستورالعملی 
این موضوع صحه بگذارد. تنها به خاطر بسپارید، ما 
می توانیم خانه های شما را بازسازی کنیم اما نمی توانیم 
اگر جان خود را از دست دادید، دوباره شما را زنده 

کنیم.«
مرکز مّلی توفان شناسی در آمریکا می گوید هسته 
مرکزی توفان بشدت خطرناک ایرما فلوریدا و سپس 
نواحی دیگری در شرق امریکا را تحت الشاع قرار 

خواهد داد.
توفان ایرما تنها ده روز پس از توفان هاروی به خاک 
آمریکا نزدیک میشود. هاروی با درنوردیدن سواحل 
تگزاس دست کم 60 نفر را کشت و هزاران نفر را 

بی خانمان کرد.
هنوز زخم های هاروی التیام نیافته ایرما به ما یادآور 
می شود که ما قدرت مقابله با خشم طبیعت را نداریم 

حتی اگر ابر قدرت جهان باشیم.

شرق آمریکا زخم های هاروی التیام نیافته، »ایرما« می آید

در  که  انگلستان  مقیم  تبار  ایرانی  پناهجوی  یک 
شبکه های اجتماعی اینترنتی با پسری نوجوان رابطه 
ایجاد  برای  تالش  بدلیل  بود،  کرده  برقرار  دوستانه 

رابطه جنسی با او دستگیر و به زندان محکوم شد.
»بهرام  انگلیس،  میل  دیلی  روزنامه  گزارش  به 
در  ساکن  ایرانی-تبار  پناهجوی  ساله   ۴9 حسینی« 
پانت فرکت )وست یورکشیر( پس از آشنایی با پسر 
نوجوان 1۴ ساله در شبکه اجتماعی Kik، به قصد 
او در  با  با وی، وعده دیدار  برقراری رابطه جنسی 
ایستگاه راه آهن نیوکسل می گذارد. هنگامی که بهرام 
حسینی بعد از سفری یکصد مایلی به محل مورد نظر 
می رسد توسط یگان ویژه مبارزه با پدوفیلی )سکس 
با کودکان( دستگیر می شود. بهرام حسینی در هنگام 

بازداشت وانمود می کرد زبان انگلیسی نمی داند. 
شهر  سلطنتی  دادگاه  آگست،   31 پنجشنبه  روز 
لیدز بهرام حسینی را به جرم اقدام به ایجاد رابطه 

جنسی با شخص زیر سن قانونی به زندان محکوم 
»بهرام  گفت:  دادستان،  سیلورتن«،  »کاترین  کرد. 
ساله   ۴8 او  گفته،  نوجوانش  طعمه  به  حسینی 
است و بدنبال دوست پسری برای عشق یا سکس 

می گردد.«
قاضی دادگاه در مورد پرونده بهرام حسینی و اخراج 
او از انگلستان گفت: »درباره اخراج وی از کشور، 
دادگاه مهاجرت و پناهندگی تصمیم خواهد گرفت.«

در جدیدترین لیست برترین دانشگاه های جهان، 
شش دانشگاه آمریکایی در بین ده دانشگاه نخست 

قرار دارند.
موسسه  استنفورد،  کالیفرنیا،  تکنولوژی  موسسه 
تکنولوژی ماساچوست )MIT(، هاروارد، پرینستون 
و دانشگاه شیکاگو شش دانشگاه آمریکایی برتر در 
این لیست هستند. در مجموع ایاالت متحده آمریکا 
اختیار  در  را  برتر  دانشگاه  هزار  از  تعداد  بیشترین 

دارد.
دانشگاه آکسفورد انگلیس در صدر این رده بندی 
قرار داشته و دانشگاه کمبریج هم با دو پله صعود رده 

دوم را به خود اختصاص داده است.
در حالی که درآمد یکی از کلیدیترین فاکتورها در 
رده بندی برترین دانشگاه هاست، خروج بریتانیا از 
تاثیر گذار  اتحادیه اروپا می تواند در این رده بندی 

باشد.
ده دانشگاه برتر جهان:

دانشگاه آکسفورد
دانشگاه کمبریج

موسسه تکنولوژی کالیفرنیا
دانشگاه استنفورد

موسسه تکنولوژی ماساچوست
دانشگاه هاروارد

دانشگاه پرینستون
کالج سلطنتی لندن

دانشگاه شیکاگو

موسسه تکنولوژی فدرال سوئیس.
در  حالی  در  جهان  دانشگاه های  برترین  لیست 
با  که  است  شده  منتشر  سپتامبر  ماه  هفته  نخستین 
سراسر  در  دانشگاه ها  جدید  تحصیلی  سال  آغاز 
بیلیون  از ششصد  بیش  آمریکا  جهان دست کم در 
دالر چرخش مالی نهادهای آموزشی بخش بزرگی از 

اقتصاد را به خود درگیر خواهد کرد.

باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، زمانی که 
در ماه ژانویه گذشته پست ریاست جمهوری را به 
جانشین خود دونالد ترامپ می سپرد، برای او نامه ای 
محتاطانه  گونه ای  به  حال  عین  در  و  آشتی جویانه 

هشداردهنده نوشت.
اوباما در این نامه که حال محتوای آن منتشر شده، 
سخن  جمهور  رئیس  یک  مسئولیت های  درباره 
از  پاسداری  که  می نویسد  جمله  از  او  می گوید. 

دمکراسی از وظایف رئیس جمهور است.
بخشی از نامه اوباما همچون اخطار نسبت به واقعه ای 
شوم به نظر می رسد که قرار است رخ دهد. در طول 
ریاست جمهوری  مسند  در  ترامپ  که  ماهی  هفت 
بوده بارها به او انتقاد شده که اصول حکومت مبتنی 

بر قانون را زیر پا نهاده است.
ژانویه،   20 تاریخ  در  را  جانشینش  نامه  به   اوباما 
رئیس  پنجمین  و  چهل  عنوان  به  ترامپ  که  روزی 
یاد کرد، در دفتر کار رئیس  جمهور آمریکا سوگند 
جمهور بر جای گذاشت. این رسم است که به هنگام 
انتقال مقام ریاست جمهور در آمریکا، رئیس جمهور 
پیشین نامه ای برای رئیس جمهور جدید می نویسد و 
آن را در دفتر او در کاخ سفید می گذارد که به دلیل 
شکل بیضی آن به دفتر بیضی معروف است. اطالعات 
درباره آنچه در این نامه آمده به طور معمول ماهها بعد 

منتشر می شود.
ترامپ درباره نامه اوباما تنها گفته بود که »زیبا و قابل 
احترام« بوده است. به گزارش سی ان ان، اوباما نامه اش 
را با تبریک شروع و سپس ابراز امیدواری کرده که 

رفاه و امنیت در زمان ریاست جمهوری ترامپ برقرار 
باشد.

پست،  »این  که  می نویسد  ادامه  در  سپس  اوباما 
منصبی بی نظیر است که دستورالعملی برای رسیدن به 
موفقیت در آن وجود ندارد«. او به تجربه هایی اشاره 
می کند که در هشت سال دوره ریاست جمهوری اش 
تجربه ها  این  همه  که  می نویسد  و  آورده  دست  به 
مثبت نبوده اند. او سپس ادامه می دهد: »وظیفه ماست 
ترقی  نردبان  تا  بندیم  کار  به  را  تمامی تالش مان  که 
برای هر کودک و خانواده ای بسازیم که آماده باشد 

به سختی کار کند.«
رئیس جمهور پیشین آمریکا در نامه خود به ترامپ 

به اهمیت نقش رهبری آمریکا در جهان پرداخته و 
بهره برداری های  خاطر  به  مبادا  که  می دهد  هشدار 
او  شود.  نقض  دمکراسی  پایه ای  اصول  سیاسی، 
می نویسد: »ما تنها برای مدتی صاحب این مقام هستیم. 
این مقام ما را موظف می دارد که پاسدار سنت ها و 
نهادهای دمکراتیکی باشیم چون قانون مداری، تقسیم 
اصول  این  برای  ما  پیشینیان  مدنی .  حقوق  و  قوا 

جنگیده و خون ریخته اند.«
اوباما در ادامه می نویسد که وظیفه رئیس جمهور آن 
است که »نهادهای دمکراتیک را دست کم همانطور که 
با آن روبرو شده، نگاه دارد«. اوباما نامه اش را چنین به 

پایان می برد: »موفق باشید و خدا نگهدارتان.«

پلیس انگلستان پناهجوی کودک آزار ایرانی را دستگیر کرد

شش دانشگاه آمریکایی در بین ده دانشگاه برتر جهان

انتشار نامه  محرمانه اوباما به ترامپ 7 ماه پس از نگارش

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

شرکت Tronc که صاحب شماری از روزنامه ها در سراسر کشور آمریکا از 
جمله لوس انجلس تایمز و شیکاگو تریبون است روز سه شنبه اعالم کرد که نشریه 
New York Daily News را نیز به مجموعه دارایی مطبوعاتی خود افزوده 
است و اکنون بال های خبری اش از نیویورک تا فلوریدا و از فلوریدا تا لوس انجلس 
گسترده است تا روزنامه نگاری سنتی را نیز در کنار گسترش دیجیتال حفظ کنند 
Tronc افزون بر خرید 100 درصدی مالکیت روزنامه، ۴9/9 درصد زمین 25 

اِکِری را که چاپخانه و ساختمان روزنامه در آن قرار دارد را نیز خریده است.
 این روزنامه که بیشتر به چاپ عکس ها و خبرهای جنجالی می پردازد ، فروش 
خود را از دست داده بود به تازگی با انتقاد به دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
دوباره در نیویورک مطرح شده بود،  لیکن دانالد ترامپ آن را روزنامه ای بی ارزش 

خواند.

قوانین  اصالح  دنبال  به طور رسمی به  کالیفرنیا  در شمال  برکلی  شورای شهر 
برهنگی است تا زنان بتوانند به طور عمومی در این شهر  با باالتنه عریان ظاهر 

شوند.
این مسئله به عنوان موضوع یا زمینه ای برای به چالش کشیدن مساوات و برابری 
میان حقوق زنان و مردان مبدل شده چرا که این سخن به میان آمده همانطور که 
مردان در فصول گرم با باالتنه برهنه در خیابان ها و اماکن عمومی ظاهر می شوند 
این امکان نیز بدون هیچ تبعیض و عنوان کردن کلیشه های سکسیستی می بایست 

برای زنان هم لحاظ شود.
گفته می شود تا قبل از سال 199۴ در شهر برکلی مساله برهنگی باالتنه برای زنان 
قانونی بود تا زمانی که یکی از دانشجویان دختر با بدنی عریان در کالس درس 
حاضر شد و این رفتار موجبات نگرانی و احتمال رفتارهای مخاطره بار را باال برد 

به طوری که شورای شهر این قانون را تغییر داد.
اکنون، مردان می توانند در برکلی بدون لباس و تنها با لباس زیر بیرون بیایند، در 
حالی که زنان نمی توانند و این دغدغه فعاالن فمینیست است که وارد شورای شهر 

برکلی شده است.
شورای شهر می گوید تغییرات پیشنهادی فقط به خیابان های عمومی اعمال می شود 
و بیزنیس ها و یا خدمات خصوصی مختارند تا  از افراد در حوزه استحفاظی خود 

بخواهند طبق قوانین آنها عمل کنند و یا ملبس شوند.
قانون آزادی باال تنه عریان برای زنان از 12 سپتامبر در برکلی اعمال و عملیاتی 

خواهد شد.

مقامات آموزش و پرورش، مسئوالن آموزشی منطقه، مدیران رده باالی کالج ها 
و دانشگاه ها و اعضای هیئت علمی کلیه مراکز آموزشی، تحصیلی و علمی ایالت 
کالیفرنیا ساعاتی پس از اعالم تصمیم کاخ سفید مبنی بر لغو طرح دی ای سی 
ای اعالم داشته اند که با تمام قوا برای از آن دسته از دانش آموزان و دانشجویانی 
که شامل این طرح می شوند و شرایط جدید متوجه آنها خواهد شد، می جنگند و 

متحدانه از آنان حمایت خواهند کرد.
از بلند مرتبه ترین مدیران تا دون پایه ترین آموزگاران کالیفرنیا در ساعات منتهی 
به شب با ارسال ایمیل های متفق الشکل و مضمون به کلیه دانشجویان، اتحاد خود 

را اعالم داشته و گفته اند تا آخرین نفس با محصالن آسیب پذیر خواهند ماند.
بنا بر گزارش لس آنجلس تایمز، کالیفرنیا بزرگترین محل استقرار و اقامت آن 
دسته از جوانانی است که از کودکی به امریکا اورده شده اند و حدود 21۴ هزار 
نفر یعنی جمعیت بزرگی از کل این اقشار در ایالت کالیفرنیا بوده و سالها در دولت 

اوباما از کمک های فدرال تحت لوای این برنامه استفاده کرده اند.
جانت ناپالیتو ریاست کل  دانشگاه های یو سی در سراسر کالیفرنیا در همین 
راستا گفته است ما با وجود ۴000 دانشجوی کامال قانونی در 10 شعبه مختلف 

از  جانبه  همه  صورت  به  کالیفرنیا  جنوب  تا  شمال  از   UC دانشگاه های  در 
با هر نژاد و مذهب و پیشینه ای  تمامی دانشجویان اعم از قانونی و غیر قانونی 

حمایت خواهیم کرد. 

پلیس می گوید مردی که دوست دختر سابق خود را از شهر سالونگ ربوده و به 
قصد بردن وی به سمت آریزونا در حرکت بوده، در شهر الس وگاس دستگیر 

کرده اند.
جوزف هتزل، 52 ساله از لومپوک، در الس وگاس توسط پلیس محلی پیدا و 
دستگیر شد. وی هم اکنون در زندان هندرسون در نوادا به جرم آدم ربایی و تجاوز 
در بازداشت به سر می برد و قاضی موقت برای مبلغ یک میلیون دالر وثیقه تعیین 

کرده است.
بنا بر این خبر هتزل دوست دختر سابق خود ویرجینیا پاریس 55  ساله را از یک 
کافه استارباکس که محل کار او بوده، ربوده و به کازینو برده و پس از تجاوز به 

وی او را رها کرده است.
هتزل خود معترف است که در صدد بوده ویرجینیا را به آریزونا یعنی مکانی که 
اولین بار او را دیده و با او آشنا شده ببرد و در همان شهر به او تجاوز کند اما 
گمان برده است که پلیس در تعقیب اوست و تصمیم گرفته در وگاس توقف کند.
همکاران ویرجینیا پاریس در استارباکس به پلیس گفته اند هتزل مدت ها بود که 

از طریق تماس های گاه و بیگاه و تهدید آمیز برای ویرجینیا مزاحمت ایجاد می کرد 
اما او هرگز چنین مواردی را به پلیس گزارش نکرده بود.

مجلس نمایندگان آمریکا اعطای مدال طالی کنگره 
به باب ُدل را به دلیل یک عمر خدمت به عنوان سرباز 
و قانون گذار تصویب کرد. این مدال باالترین نشان 
کنگره برای قدردانی از خدمت به ملت شناخته می 

شود.
پیش از این سنا هم اهدای این مدال به باب ُدل را 
باقی  ترامپ  پرزیدنت  امضای  تنها  تصویب کرده و 

مانده است.
ایالت  نماینده  سال  هشت  مدت  به  ساله   9۴ ُدل 

کانزاس در مجلس نمایندگان بود و سپس 27 سال 
رهبر  دهه  یک  مدت  به  او  بود.  ایالت  این  سناتور 

و   1996 سال  در  ُدل  بود.  سنا  در  جمهوریخواهان 
برای تمرکز بر رقابت برای ریاست جمهوری آمریکا 
از سنا استعفا داد. او در رقابت برای ریاست جمهوری 

در برابر بیل کلینتون شکست خورد.
ُدل در جریان جنگ جهانی دوم به شدت آسیب دید 
و به مدت سه سال تحت درمان بود. او هیچ وقت 
نتوانست کنترل کامل دست راستش را به دست آورد. 
او تجربه شخصی را دلیل اصلی حمایت اش از کهنه 

سربازان و معلوالن در مجلس می داند.

مقامات شهر لس آنجلس اعالم کردند که بخشی از بزرگراه 13۴ به سمت گلندل 
و پاسادینا در روز سه شنبه 5 سپتامبر رسما به نام باراک اوباما رئیس جمهوری 

پیشین آمریکا نامگذاری شد.
این طرحی است که پیش تر در سنای کالیفرنیا به تصویب رسیده بود. بر این 
اساس این بخش از بزرگره 13۴ از فاصله خروجی بزرگره 2 تا خروجی بزرگره 

210 خواهد بود که زین پس باراک اوباما خوانده خواهد شد.
اوباما مدت 2 سال  باراک  این است که  این منطقه خاص  نامگذاری در  دلیل 
در کالجی در پاسادینا دو ساله س اول تحصیالت خود را به اتمام رساند و در 

آپارتمانی در این فاصله زندگی می کرده است.
امریکا  که سنای  داشتند  اظهار  در لس آنجلس همزمان  نظارتی  هیئت  مقامات 
اقدام به موقع و مناسبی انجام داد آن هم برای مرد بزرگی که با طرحی به نام رویا 
پردازان خیال داشت 800 هزار جوان مستعد/ سختکوش و توانا را با عشق به نوع 
دوستی، انسانیت و احساسات فراوطنی آمریکا را میهن خود بدانند و آینده  مثبت 

و روشن ایاالت متحده را هم برای خود این جوانان هم برای فردای این سرزمین 
تضمین کند. 

برادر خوانده جدید لس آنجلس تایمز در نیویورک

برکلی به دنبال تبدیل شدن به شهر »تاپ لس« کالیفرنیا

مقامات آموزش پرورش در مقابل کاخ سفید

بازداشت آدم ربای سالونگ در الس وگاس

نشان طالی کنگره به »باب ُدل«

بزرگراه 134 به باراک اوباما تغییر نام داد

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

فیلم سینمایی »آبجی« به کارگردانی مرجان اشرفی زاده عنوان بهترین فیلم از 
سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم اکشن آن فیلم در مونروویا در کالیفرنیا را به 

خود اختصاص داد.
این جشنواره که سیزدهمین دوره خود را برگزاری کرد، از تاریخ 17 آگست آغاز 
و تا تاریخ 26 آگست ادامه داشت و طی مروری که داوران این فستیوال بر سینمای 
امروز ایران داشته اند، فیلم سینمایی آبجی اقبال دریافت بهترین فیلم را در میان 

صدها فیلم در بخش رقابت بین المللی از آن خود کرد.
همچنین گالب آدینه بازیگر این فیلم سینمایی نامزد بهترین بازیگر زن در این 
بخش از جشنواره بود. گالب آدینه پیش از این برای بازی در این فیلم دو جایزه 

از جشنواره های فیلم پکن و بروکلین دریافت کرده است.
فیلم سینمایی آبجی به تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی ساخته شده و نخستین 
تجربه کارگردانی مرجان اشرفی زاده است. در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون 
گالب آدینه، پانته آ پناهی ها، حمید آذرنگ، معصومه قاسمی، شیرین یزدان بخش 
و بابک حمیدیان بازی کرده اند. پخش بین الملل فیلم »آبجی« به عهده علیرضا 

شاهرخی می باشد.

باراک اوباما، رییس جمهوری پیشین آمریکا از تازه ترین تصمیم ضدمهاجرتی 
ترامپ برای لغو برنامه  حمایتی از فرزندان مهاجران بدون مدرک اقامت قانونی در 

این کشور انتقاد کرد و آن را یک تصمیم سیاسی خواند.
  اوباما روز سه شنبه 5 سپتامبر در صفحه فیس بوک خود قانونی و اخالقی بودن 
دستور رییس جمهوری آمریکا را زیر سوال برد و نوشت: به روشنی می گویم که 
اقدامی که امروز انجام شد از لحاظ قانونی ضرورتی  نداشت. این تصمیم سیاسی 
است و یک سوال اخالقی به وجود آورده است. هر گونه نگرانی و یا شکایتی که 
آمریکایی ها در مورد مهاجرت به  طور کلی داشته باشند، ما نباید اجازه دهیم آینده 

این گروه از جوانان معصوم را تهدید کنیم.
 اوباما با اشاره به مخالف های گسترده در داخل آمریکا درباره لغو دی ای سی 
ای  افزود: این اقدام بر خالف اخالقیات ماست و برای همین رهبران تجاری، 
 رهبران مذهبی، اقتصاددانان و آمریکایی ها از همه خط مشی های سیاسی، از 
دولت خواسته اند تا آنچه را که امروز انجام داد لغو کند و اکنون که کاخ سفید 
مسئولیت خود را درباره این جوانان به کنگره منتقل می کند، اعضای کنگره باید 

برای محافظت  از این جوانان و آینده ما وارد عمل شوند. 

اوباما در پایان ضمن ابراز تاسف گفت از این نارحت نیستم که دستاورد یا میراثی 
به جا مانده از دولت قبلی ) دولت تحت امر اینجانب( از بین می رود، از اینکه 
فرزندانی الیق و رویا پرداز آمریکا را دیگر خانه امن خود ندانند و نسبت به این 

فرهنگ احساس نفرت یا بیگانگی کنند بسیار افسرده و نگران شده ام. 

فرماندار نیویورک و دادستان کل این ایالت اعالم کردند که اگر رئیس جمهوری 
آمریکا به طرحش برای توقف برنامه DACA در جهت کاهش کمک های فدرال 
به کودکان مهاجر در آمریکا ادامه دهد، علیه وی شکایت می کنند. ایالت واشنگتن 

نیز چنین تهدیدی را علیه دانلد ترامپ مطرح کرده است..
هم اکنون دولت آمریکا بر اساس برنامه ای موسوم به دی ای سی ای یا رویاپردازان 
که میراثی از دولت باراک اوباماست، هزار نیویورکی بدون مدرک هویت را تحت 

پوشش دارد که این افراد زمانیکه کودک بودند، وارد آمریکا شده اند..
این برنامه به چنین افرادی اجازه می دهد تا در آمریکا بمانند و از مزایای در نظر 

گرفته شده برایشان استفاده کنند.
اریک اشنایدرمن«، دادستان کل ایالت نیویورک نیز در واکنش به برنامه ترامپ 
برای توقف دی ای سی دی گفت :« آنها براساس قوانین آمریکا رفتار می کنند. 

آنها مالیات پرداخت می کنند پس حق دارند تا در خانه ای بمانند که می شناسند.«
باب فرگوسن، دادستان ایالت واشنگتن نیز تهدید کرد که اگر ترامپ چنینی کاری 
انجام دهد از تمامی ابزارهای حقوقی که در اختیار دارد برای دفاع از این افراد 

ساکن ایالت واشنگتن استفاده خواهد کرد.
گفتنی است در تاریخ 5 سپتامبر جف سشنز وزیر دادگستری آمریکا اعالم کرد 
که دولت ایاالت متحده، برنامه حمایت از جوانان مهاجری که دارای اسناد هویتی 

و مهاجرتی نیستند را متوقف خواهد کرد.
در عین حال، به گفته وزیر دادگستری آمریکا، در وضعیت کسانی که هم اکنون از 

این مزایا استفاده می کنند، تا حداقل 6 ماه آینده تغییری ایجاد نخواهد شد.
آقای ترامپ هم روز سه شنبه در بیانیه ای گفت که »مایل به تنبیه کودکان نیست، 
کودکانی که بیشترشان حاال افراد بزرگسال هستند« و افزود: »اما ما باید تشخیص 
دهیم که آمریکا کشور فرصت هاست چون کشوری است که قانون در آن حاکم 

است.«

مدیران اپل، گوگل، آمازون و فیس بوک در کنار 300 مرد ارشد آی تی از کاخ 
سفید خواستند تا قانونی دی ای سی ای را که در زمان اوباما تصویب شده لغو 

نکند.
طبق این قانون که در سال 2012 تصویب شد بچه هایی که بدون مدرک وارد 
امریکا شده و مشغول تحصیل هستند، دیپورت نشده و اجازه دارند تا به کار و 
تحصیل ادامه دهند. از زمان تصویب این طرح بیش از 800 هزار نفر آن را امضا 

کردند تا در آمریکا همچنان بمانند اما حاال ترامپ تصمیم گرفته است تا این افراد 
را اخراج کند.

 سه شنبه 5 سپتامبر تصمیم نهایی رئیس جمهوردر این زمینه به طور رسمی ابالغ 
شد و به همین خاطر رهبران آی تی در »سیلیکون ولی« با نوشتن نامه ای سرگشاده 
از ترامپ خواسته اند تا این قانون را لغو نکند تا مهاجرانی که از کودکی وارد 

امریکا شده اند همچنان به تحصیل و کار ادامه دهند.

پلیس لس آنجلس مردی را که متهم است در ماه آگست قصد تجاوز جنسی به 
زنی در خیابان ون نایس داشت را دستگیر کرد.

آنتونیو ریس، 27 ساله از آرلت، روز سه شنبه 5 سپتامبر در محل کار خود و پس 
از تحقیقات یک ماهه پلیس و حصول اطمینان از انجام فعل مجرمانه بازداشت 

گردید.
مقامات آگاهی گفتند این حادثه 12 آگست در بلوک 1۴00 نایس اتفاق افتاده بود 
. زن قربانی، که تقریبا 30 ساله است در نزدیکی آپارتمان خود، هنگامی که متهم 
در مقابل او گام گذاشت، تالش کرد تا به صورت عادی و محاوره ای با وی وارد 

گفت و گو شود.
اما ریس به او حمله کرده و موفق شده بود لباس های او را از تن در آورده  وارد 
خشونت فیزیکی شوند تا اینکه زن قربانی توانسته به طور معجزه آسایی از حادثه 

بگریزد و سپس نشانه های متهم را به اداره آگاهی ارائه دهد.
دادگاه متهم به زودی برگزار می شود و به طبق گفته دادستانی وی با حکم حبس 

و جریمه نقدی مواجه خواهد شد.

بر اثر شیوع بیماری هپاتیت A در شهر سن دیه گو دست کم 1۴ تن جان خود را 
از دست داده اند.

ایالت کالیفرنیا  ابتال به هپاتیت A در  اثر  با اعالم فوت 1۴ تن بر  کارشناسان 
اظهار داشتند که در مدت چند دهه اخیر در واقع مرگبارترین شیوع این بیماری 
در آمریکا رخ داده است. همچنین بیشترین قربانیان شیوع اخیر هپاتیت A از بین 

افراد بی خانمان بوده است.
طبق اعالم مقامات محلی از زمان شروع شیوع بیماری هپاتیت A از اواخر نوامبر 
سال گذشته 26۴ نفر در شهر سن دیگو در بیمارستان بستری شده اند که تقریبا 70 
درصد آنان بی خانمان بوده اند. همچنین 9 مورد از 1۴ فوتی بر اثر ابتال به بیماری 

هپاتیت A از اواسط ماه جوالی جان خود را از دست داده اند.
تاثیر  کبد  عملکرد  بر  که  ویروس  این  می نویسد،  باره  دراین  گاردین  روزنامه 
می گذارد در شدیدترین حالت موجب مرگ بیمار می شود و بیشتر از طریق آب 

یا غذای آلوده به مدفوع انتقال می یابد. دوره نهفتگی این ویروس 28 روز است و 
افراد می توانند قبل از آگاه بودن از ابتال به آن، ویروس را به دیگران منتقل کنند.

یک فیلم ایرانی بهترین جشنواره مونروویا در کالیفرنیا شد

انتقاد صریح اوباما از ترامپ: آینده متعلق به آنهاست

پیش دستی دو فرماندار در قبال دستور اجرایی جدید رییس جمهور

DACA حمایت  مدیران ارشد دنیای آی تی از

پلیس عامل تجاوز در ون نایز را دستگیر کرد

مرگ 14 نفر بر اثر هپاتیت در سن دیه گو
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جمعه 17 شهریور/8 سپتامبر

13۴9 خورشیدی )1970میالدی(
درگذشت سیدمحمد هاشمی- نماینده  مجلس، 

روزنامه نگار و مدیرروزنامه  »اتحاد ملی«
و  نویسنده   - شفق  رضازاده   دکتر  درگذشت 

سیاستمدار
1357 خورشیدی )1978( 

تیراندازی و درگیری مردم وارتش شاهنشاهی 
در میدان ژاله و کشته شدن 86 نفر از مردم طبق 

مدارک دولتی آن زمان)جمعه  سیاه(

شنبه 18 شهریور/9 سپتامبر

1298 خورشیدی )1919(
ضیاءالواعظین،  امین الضرب،  شدن  زندانی 
افراسیاب آزاد، فرخی یزدی و میرزاده عشقی به 
جرم مخالفت و اعتراض به عقد قرارداد 1919 

بین ایران وانگلیس
1318 خورشیدی )1939میالدی(

و  شاعر  کدکنی،  شفیعی  محمدرضا  زادروز 
پژوهشگر

133۴ خورشیدی )1955میالدی(
تأسیس اداره  بازرسی کل کشور

13۴8 خورشیدی )1969میالدی(
درگذشت جالل آل احمد -نویسنده و مترجم

1335 خورشیدی )1956میالدی(
تهیه و تقدیم الیحه تأسیس سازمان اطالعات و 

امنیت کشور)ساواک(به مجلس 
1357 خورشیدی )1978میالدی(

کناره گیری امیرعباس هویدا از وزارت دربار

1361 خورشیدی )1982 میالدی(
زادروز  بنیامین بهادری خواننده ی موسیقی پاپ

یکشنبه 19 شهریور/10 سپتامبر
1286 خورشیدی )1907(

مدیریت  به  شمال«  »نسیم  روزنامه  انتشار 
سیداشرف الدین حسینی قزوینی در رشت

1336 خورشیدی )1957میالدی(
ازدواج اردشیر زاهدی با شهناز پهلوی

1358 خورشیدی )1979میالدی(
عضو  روحانی  طالقانی-  اهلل  آیت  درگذشت 
نهضت آزادی ایران و مبارز علیه حکومت سلسله  

پهلوی.

1359 خورشیدی )1980میالدی(
زادروز  شاهین نجفی، نوازنده، ترانه سرا، فعال 

اجتماعی و خواننده 
 

دوشنبه 20 شهریور/11 سپتامبر
1307 خورشیدی )1928(

گشایش بانک ملی ایران توسطرضا شاه پهلوی و 
هیأت دولت با سرمایه ی دو میلیون تومان

1309 خورشیدی )1930میالدی(
شوکت  مدیریت  به  نورافشان،  مجله ی  چاپ 

سالمی
131۴ خورشیدی )1935میالدی(

تغییر نام شهرهای ایران به پیشنهاد فرهنگستان و 
تصویب هیأت وزیران

1357 خورشیدی )1978میالدی(
کناره گیری رضا قطبی از ریاست سازمان صدا 

و سیمای ایران 
دولتی  بلندپایه ی  مقامات  از  کثیری  جمع 

ممنوع الخروج شدند
 

1360 خورشیدی )1981میالدی(
ترور آیت اهلل مدنی

1380 خورشیدی )2001میالدی(
حمله تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا که در آن 

نزدیک به 3000 نفر کشته شدند.

سه شنبه 21 شهریور/12 سپتامبر
1339 خورشیدی )1960(

رادیو  در  ایران  علیه  تبلیغاتی  برنامه های  قطع 
مسکو

13۴5 خورشیدی )1966(
زادروز انوشه انصاری، کاوشگر، رئیس انجمن 
دور  راه  از  ارتباط  فناوری  شرکت  گردانندگان 

)TTI( و نخستین زن فضانورد ایرانی 
1363 خورشیدی ) میالدی198۴(

زادروز شقایق رحیمی راد، هنرپیشه سینما 

چهارشنبه 22 شهریور/13 سپتامبر
1299 خورشیدی )1920میالدی(

قتل شیخ محمد خیابانی توسط قزاقان
1312 خورشیدی )1933میالدی(

رییس  مقام  به  فروغی  محمدعلی  انتخاب 
الوزرایی

132۴ خورشیدی )19۴5میالدی(
دمکرات  حزب  مؤسسان  هیأت  تشکیل 

آذربایجان به ریاست پیشه وری
133۴ خورشیدی )1955(

هدایت  قلی  مهدی  حاج  درگذشت 
)مخبرالسلطنه( -نویسنده و سیاستمدار

1356 خورشیدی )1977میالدی(
عده ای ناشناس اتومبیل اشرف پهلوی و همراهان 
او را در جنوب فرانسه به گلوله بستند. اشرف در 

این حادثه جان سالم به در برد ولی ندیمه اش به 
قتل رسید.

136۴ خورشیدی )1985(
و  ادیب  ـ  صناعی  محمود  دکتر  درگذشت 

پژوهنده
1382 خورشیدی )2003میالدی(

و  بازیگر  ایمانوردی،  بیک  رضا  درگذشت  
ورزشکار در ایالت آریزونای آمریکا

1389 خورشیدی )2010میالدی(
درگذشت ستار لقائی قصه نویس و روزنامه نگار 

باسابقه مطبوعات ایران در بیمارستانی در لندن.
او متولد سال 1325 خورشیدی  درتربت حیدریه 
بود و پس از پایان دوره دبیرستان هنگام تحصیل 
دانشکده  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  رشته  در 
ادبیات دانشگاه تهران کار مطبوعاتی خود را در 
در  بعد  تهران مصورآغاز کرد. شش سال  مجله 
سال 13۴9 لقائی برای چهار سال سردبیر تهران 
مصور شد و درسال 1353 پس از تعطیل شدن 
تهران مصور به همراه تعداد دیگری از مجالت 
و روزنامه ها، سردبیری مجله هفتگی »کودک و 
زندگی« را بر عهده گرفت که از انتشارات انجمن 
برای  باره آن و  بود و در  ملی حمایت کودکان 

والدین و مربیان منتشر می شد.
ستار لقائی در کنار کارمطبوعاتی، داستان نویس 
نام  به  او  بلند  اولین داستان  پرکاری هم بود که 
»همبستران مرداب« در سال 13۴6 در تهران منتشر 
شد. از لقائی مجموعا 18 کتاب شامل داستانهای 
و  گزارش  کوتاه،  داستان های  مجموعه  بلند، 
آنجلس  لس  و  لندن  تهران،  در  کودکان  داستان 
به چاپ رسید.از لقائی همچنین اثری باقی مانده 
که  من«  زندگی   ... من  هنر   ... من  نام«عشق  به 
مجموعهای است از مصاحبه با هفتاد هنرمند در 
باره عشق، هنر و زندگی. این مجموعه بی نظیر 

در سال 13۴9 درتهران به چاپ رسید.
139۴ خورشیدی )2015 میالدی(

به   کارگری،  فعال  زمانی،  شاهرخ  درگذشت 
علت سکته مغزی در زندان رجایی شهر. وی از 

فعاالن حقوق کارگران بود.
پنجشنبه 23 شهریور/14 سپتامبر

1330 خورشیدی )1951میالدی(
به  ملی  اراده ی  حزب  مرکزی  باشگاه  افتتاح 

رهبری سید ضیاءالدین طباطبایی در تهران
1339 خورشیدی )1960میالدی(

تشکیل کنفرانس کشورهای نفت خیز خاورمیانه 
در بغداد و تأسیس سازمان اوپک

1359 خورشیدی )1980میالدی(
زادروز لیندا کیانی، هنرپیشه سینما
1389 خورشیدی )2010میالدی(

درگذشت هانیبال الخاص، نقاش، منتقد، شاعر و 
آغازگر طراحی فیگوراتیو در نقاشی نوگرای ایران 
که سال ها از بیماری سرطان رنج میبرد. در سن 

80 سالگی در ایاالت متحده آمریکا.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
8 تا 14 سپتامبر  )17 تا 23 شهریور(

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

قدس  آستان  تولیت  رئیسی  ابراهیم  اول:  خبر 
رضوی گفته است، آستان قدس بانک قرض الحسنه 

بدون ربا تاسیس می کند.
حاج آقا پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری 
دوباره رفت سر حجره خودش تو آستان قدس و به اسم 
امام رضا می خواد سرکیسه کردن مردم رو ادامه بده البته 
شاید یه سری از این مردم حقشونه که کالهبردارایی مثه 
این حاجی رییسی و دار و دستش مالشونو بخورن. یکی 
نیست بگه آخه پدر آمرزیده ها مگه حاجتتو از امام رضا 
نمی خوای؟ پس واسه چی این همه پول بی زبونو میدین 
دست یه مشت مفت خور؟ میتونی این نذر و نیاز رو خرج 
نیازمندای واقعی کنی؛ مگه نمیدونی این تولیت آستان 
قدس با پوالتون چیکار میکنه. خیلی راحت پول ها رو 
تو هزار جا سرمایه گذاری میکنن و سودش )همون بهره 
یا ربا( رو میگیرن و میخورن، یه آبم روش. از مغازه های 
بازار رضای مشهد گرفته تا امالک مختلف در خراسان و 
جاهای دیگه ایران و تا شرکت و کارخونه و هزار کوفت 
و زهر مار دیگه که ما خبر نداریم دست ایناس و همچین 
میخورن که مغوال تو حمله به خراسان نخوردن و نبردن 
واال. حاال یارو می خواد بانک بدون ربا تاسیس کنه یعنی 
تو این سی و خرده ای سال بعد از انقالب، بانکداری 
اسالمی کشک بوده و االنم بانکای ایرانی کال رباخوارن. 

آدم نمیدونه دم خروس رو قبول کنه یا قسم حضرت 
عباسو. قربون امام رضا برم که حرم وتولیت مقدسش 
دست امثال رییسی ها افتاده. حاج آقا رییسی شما اول برو 
تکلیف جنایت های دهه شصتتو معلوم کن بعد بیا واسه ما 

بانک بدون ربا تاسیس کن.
خبر دوم: در حاشیه بازی فوتبال ایران و سوریه 
در مرحله مقدماتی جام جهانی، زنان ایرانی پشت 
درهای بسته ورزشگاه ماندند و زنان سوریه ای در 

جایگاه ویژه بازی را دیدند!
آخ که دیگه حال شهروند ایرانشهر از این همه بی عدالتی 
در حق زن های عزیز ایرانی به هم میخوره. فدراسیون 
تو  بماله  شیره  فیفا  سر  اینکه  برای  کالهبردار  فوتبال 
سایتشون گزینه فروش بلیت به بانوان گذاشته، خانم هام 
بلیت خریدن و رفتن با در بسته مواجه شدن، هر چند 
که فیفا و بقیه کنفدراسیون های ورزشی دنیا سالهاست که 
درباره بی عدالتی نسبت به حقوق زنان ایرانی چشماشونو 
بستن و خودشونو به کوچه علی چپ زدن. وقتی این 
ماجرا رو دیدم به یه نتایجی رسیدم: اوال زن های سوریه ای 
احتماال به بچه های تیم ملی ما محرمن که بهشون اجازه 
دادن بیان. ثانیا عاقد و صیغه خون زن های سوریه ای شیخ 
حسن نصراهلل بوده و واسه همینم پرچم حزب اهلل لبنان 
رو تکون میدادن. ثالثا ممکنه اصال اونا زن نبوده باشن و 

گریم کرده بودن که زن به نظر بیان تا دل زن های ایرانی رو 
بسوزونن و رابعا سوریه و ایران نداره که، چون جمهوری 
اسالمی سوریه رو جز خاک ایران میدونه، زنای سوریه ای 

بیان ورزشگاه انگار زن های ایرانی اومدن!  

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
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خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

نقد و نظر:                              به قلم: یوسف مصدقی

خلخالی، الجوردی و باقِی جنایتکاران

صادقی گیوی  فاطمه  مصاحبه   که  است  هفته  چند 
پویا«  »اندیشه  نشریه  با  دختر شیخ صادق خلخالی 
موجب جنجال و هیاهوی فراوان در فضای مجازی 

شده است.
یک  در  بازجویی  شبیه  بیشتر  که  مصاحبه  این 
بی ربط  نیت خوانی های  مدد  به  است  چایخانه 
غیرمنطقی  و  عصبانی  منفی،  تصویری  مصاحبه گر، 
از »دختر خلخالی« ارائه می کند. متعاقب انتشار این 
مصاحبه، گفتگوی ایشان با محمد مالجو در وبسایت 
کرد.  پیچیده  را  ماجرا  که  شد  منتشر  روز«  »اخبار 
زیرا ادعا شد که تحریریه »اندیشه پویا« روایتی »با 
سانسور و حذف و تکنیک های تخیلی و گرافیکی« 
را به جای گفتگوی اصلی منتشر کرده اند که مورد 
انتشار  از  بعد  قدری  نیست.  صادقی  خانم  تأیید 
گفتگوی صادقی با مالجو، دست  اندرکاران »اندیشه 
پویا« هم توضیحی درباره مصاحبه با فاطمه صادقی 
با  او  گفتگوی  بر  ردیه ای  تقریبا  که  کردند  منتشر 
مجادالت،  و  گفتگوها  این  همه  بود.  مالجو  محمد 
مجازی  فضای  در  تفصیل  به  بارها  مدت  این  طی 
منتشر شده اند و به همین دلیل اینجا نیازی به تکرار 

محتوای آنها نیست.
***

از همان زماِن انتشارِ گفتگوی اول، خوانندگاِن آن 
به دو دسته تقسیم شدند و در فضای مجازی به جان 
هم افتادند. گروهی از اینکه خانم صادقی چشم بر 
از  را  خود  تا  کرده  سعی  و  بسته  پدرش  جنایات 
تهران و  در  پدرش  در دوران حاکمیِت شرع  آنچه 
به  نشان دهد،  بی اطالع  افتاده  اتفاق  کردستان و… 

خشم آمدند و به تخطئه او پرداختند.
تأکید کردند  نکته  این  بر  مقابل  دسته دوم هم در 
گویا  قضا  از  -که  دختری  سرزنش  و  نکوهش  که 
منتقِد  هم  و  است  سیاسی  علوم  پژوهشگِر  هم 
حجاب اجباری- به خاطر جنایات پدرش مصداق 

بی انصافی و بی اخالقی است.
خشونِت  نماینده  و  نماد  خلخالی،  صادق 
نخست  و وحشی گری های سال های  افسارگسیخته 
و  هرج  که  سال هایی  است.   1357 انقالب  از  پس 
قضایی  دستگاه  به  انقالب،  فضای  از  ناشی  مرج 
اولیه  مبانی  با  بیگانه  موجوداتی  و  کرد  نفوذ  کشور 
عنوان  تحت  را،  عادالنه  دادرسی  و  نوین  حقوق 
به جان هواداران رژیم سابق و سپس  حاکم شرع، 
دگراندیشان و دگرباشان انداخت. خلخالی با جهلی 
توأم با خیره سری، قدرت مطلقی را که به او تفویض 
راه  تنها  گویی  که  می کرد  اِعمال  آنچنان  بود  شده 
چاره برای معضالت موجود، حذف هر نوع مخالف 
است. او نماینده هرج و مرج و انتقام جویی انقالبیون 
علیه غیرانقالبی هایی بود که از قماش رژیم جدید 
اراده اش بسیار فراتر  نبودند. خلخالی آدمی بود که 
حتی  که  بود  نادان  آنچنان  و  می رفت  عقل اش  از 
احکام  در  هم  را  مآل اندیشی  از  سطح  ساده ترین 

صادره رعایت نمی کرد.
از  ظهورشان  اوایل  در  بیش  و  کم  انقالبات  همه 
این  وظیفه  می کنند.  رونمایی  موجودات  قِسم  این 
نوپا  پایه های حکومت  به محکم کردن  افراد کمک 
ترس  ایجاد  و  حداکثری  اِعمال خشونت  طریق  از 
و رعب در میان مخالفان است. تاریخ مصرف این 
موجودات کوتاه است زیرا وقتی حکومت پا گرفت 
را  خودش  متخصص  نیروی  سرکوب  ماشین  و 
که  بی ترمِز خودآموخته  افراد  به  دیگر  کرد،  تربیت 
نخواهد  نیازی  چشیده اند،  را  بی مهار  قدرت  طعم 
دارند  پیشانی  بر  را  بدنامی  ننگ  داغ  اینها  داشت. 
و نمی توانند در ویترین دستگاه جدید جایی داشته 
باشند. سرنوشت این جماعت هم معموال یا سر به 
نیست شدن است و یا انزوا. خلخالی به دومی دچار 

شد و گندید.
فاطمه  مصاحبه  بر  نقدهایشان  میان  در  عده ای 
اسداهلل  با  همسان  و  همسنگ  را  خلخالی  صادقی، 
جنایات  نماد  را  دو  هر  این  و  گرفته اند  الجوردی 

جمهوری اسالمی در دهه نخست انقالب دانسته اند. 
خلخالی  میان  اشتراک  نقطه  تنها  نویسنده  گمان  به 
آنهاست.  دوی  هر  بودِن  جنایتکار  الجوردی،  و 
نکته ای که در این نمادسازی نادیده گرفته می شود، 
است.  الجوردی  با  خلخالی  خاستگاه  تفاوت 
رهبرش  که  بود  انقالبی  شرایط  از  برآمده  خلخالی 
بود  کرده  مردم کسب  توده  از  را  مشروعیتی عظیم 
یا حتی یک جمله  با یک دست خط  و می توانست 
شفاهی، قسمتی از این مشروعیت را همراه با قدرتی 
که از آن می آمد، به دیگری تفویض کند. خلخالی 
اولین کسی بود که از خمینی، همزمان مشروعیت و 
قدرت گرفت. از آنجایی که در زمانی به این مقام 
دست یافت که مشروعیت خمینی نیز در اوج بود، 
کمترین  با  کرد،  چه  هر  انقالب  اول  روز  چند  در 
اعتراضی روبرو نشد. به گواهی روزنامه های سه ماه 
اول پس از انقالب، احکام دادگاه انقالب خلخالی، 
بود.  خون  تشنه  انقالبی  مردم  عموم  استقبال  مورد 
بلکه  بود  قدرتمند  تنها  نه  دوران  آن  در  خلخالی 
در میان توده مردم و بسیاری از گروه های سیاسی 
چپ و اسالمی، محبوبیتی فزاینده یافته بود. احزاب 
مختلف در تأیید قاطعیت او بیانیه می دادند و جوخه 
شناخته  اعضای  و  هواداران  از  بود  پر  اعدام هایش 
در  می خواستند  که  سیاسی  متنوع  گروه های  شده 
جیره خوار  جنایتکاران  از  ستمدیده  خلق های  انتقام 
اما  بعد  ماه  چند  باشند.  داشته  شرکت  امپریالیسم، 
صحنه  آن  از  رزمی  جهانگیر  عکس های  وقتی 

شد،  منتشر  کردستان  در  نفره  یازده  اعدام  معروف 
پایان محبوبیت کاذب خلخالی کلید خورد. عده ای 
از خلق قهرمان تشنه خون انقالبی، تازه فهمیدند که 

مرگ تنها برای همسایه نیست.
الجوردی اما خاستگاه و کارکردی متفاوت داشت. 
ظهور او از جایی شروع شد که بازی خلخالی در 
نوپا  حکومت  که  همانجایی  بود.  شده  تمام  آنجا 
سرکوبگر،  فرد  به  تکیه  جای  به  گرفت  تصمیم 

»سازمان سرکوب« بسازد.
از  پیچیده تر  و  سفاک تر  مراتب  به  الجوردی 
هر  با  تا  داشت  وظیفه  او  می کرد.  عمل  خلخالی 
سرسپرده  و  تواب  دارد،  اختیار  در  که  وسیله ای 
تولید کند. بساط شکنجه و تمشیت به دست امثال 
تا  بود  شده  مستقر  معین  مکان های  در  الجوردی 
سازمان سرکوب با تکیه بر آن به ثبات برسد. دیگر 
نیازی به حاکم شرع سیار نبود بنابراین خلخالی که 
تنها حذف سریع شرعی را بلد بود، صحنه را ترک 
کرد تا جا برای عرض  اندام جنایتکاران مفلوکی مثل 

محمدی گیالنی- بازیچه الجوردی- باز شود.
نکته دیگر درباره تفاوت خلخالی و الجوردی، به 
برخورد »نظام جمهوری اسالمی« با خاطره و میراث 
آنها برمی گردد. خلخالی سال ها پیش از پایان عمرش 
می شد،  »نظام«  به  تبدیل  داشت  که  حکومتی  برای 
بی ارزش شده بود. برخورد جریان داخل قدرت با 
او آنچنان سرد و موهن بود که نه تنها او را افسرده و 
منزوی کرد بلکه به مخالفان حکومت جرأت بخشید 
چه  هر  را  او  نظام  داخل  از  عناصری  کمک  با  که 

بی اهمیتی  جنایتکار  او  کنند.  و رسوا  بکوبند  بیشتر 
بود که نه تنها هیچ میراثی- جز بدنامی- از خود برای 
رژیم باقی نگذاشته بود بلکه همراهی و حمایت اش 
یا جریانی، به ضرر آن تمام می شد. در  از هر فرد 
مقابل، الجوردی میراثی برای رژیم به جا گذاشت 
مخالفان  با  برخورد  به  نیاز  که  دوره ای  هر  در  که 
که  است  علت  همین  به  است.  کارآمد  بیاید،  پیش 
رژیم سال هاست به هر مناسبتی از »شهید« الجوردی 
برگزار  بزرگداشت  برایش کنگره و  تجلیل می کند، 
می نماید و از خدمات او برای حفظ و حراست از 
نظام قدردانی می شود. با وجود اینکه حجم جنایات 
الجوردی بیش از خلخالی است، اما کمتر کسی از 

مسؤوالن نظام زبان به افشای آنها گشوده است.
»اندیشه  قبیل  از  نشریاتی  حامی  حکومتی  جریان 
پویا«- که سال هاست با اسامی مختلف چندی منتشر 
و سپس توقیف می شوند- همیشه تالش کرده است 
جمهوری  تاریخ  از  بخشی  تحریف  بهای  به  تا 
اسالمی و پررنگ کردن بخشی از واقعیت، قسمت 
به اصطالح معتدل رژیم را، تطهیر کنند. نگارنده با 
مقایسه آثار و فعالیت های خانم صادقی با ارتکابات 
گردانندگان نشریاتی از نوع »اندیشه پویا«، قاطعانه 
عرض می کند که در این مجادله نباید بانویی مستقل 
وابسته  برابر جماعتی  در  را  موجود  منتقد وضع  و 
و طرفدار وضع موجود، محکوم کرد. همانطور که 
فاطمه صادقی در گفتگویش با محمد مالجو تلویحا 
شده  مرتکب  پدرش  آنچه  نقد  است،  کرده  اشاره 

خمینی  آیت اهلل  رفتار  و  نقش  بررسی  بدون  است 
به  باید  مبنا  همین  بر  نیست.  ممکن  دوره  آن  در 
گردانندگان »اندیشه پویا« تذکر داد که اگر قرار است 
به فاطمه صادقی- که همیشه منتقد »نظام« محسوب 
رانت خواری  از  نشانی  زندگی اش  در  و  می شده 
بیاورید،  فشار  پدرش  از  نفرت  ابراز  برای  نیست- 
بد نیست به کارنامه اسداهلل الجوردی هم بپردازید. 
یعنی  ژِن خوب!  و  وراثت  از  منتفعین  سپس سراغ 
امثال سیدحسن خمینی و باقی آِل خمینی و خاندان 

رفسنجانی هم بروید.
یکی از اولین دروسی که دانشجویان حقوق در همه 
دانشگاه های دنیا می گذرانند، »حقوق جزای عمومی« 
است. بخشی از محتوای این حوزه از دانش حقوق 
کیفری  حقوق  بر  حاکم  جهان شمول  اصول  شامل 
بودن  »شخصی  اصل  اصول،  این  از  یکی  است. 
جرایم و مجازات ها« است یعنی مجازات تنها باید 
بر شخص مرتکِب جرم اِعمال شود و به هیچ عنوان 
یا  منسوبین  نزدیکان،  از  اعم  دیگری  فرد  نمی توان 
هواداران مجرم را به واسطه نسبت یا همدلی با او، 
مجازات کرد. در فلسفه حقوق اجرای این اصل در 
نظام حقوقی یک کشور، یکی از نشانه های گذار از 
یک جامعه قبیله ای به جامعه مدنی است. برخوردها 
فاطمه  به  نسبت  روز  چند  این  که  توهین هایی  و 
صادقی به واسطه »دختر خلخالی بودن« اتفاق افتاد، 
تازگی ندارد. وسعت و دامنه این رفتارها فقط مؤید 
این موضوع است که تا رسیدن به یک جامعه متمدن 

راه درازی در پیش داریم.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=706&Status=2
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آرین ریسباف - روزنامه نگار، صداپیشه و بازیگر:

شما  هم می توانید 
رویدادهای محلی خود 

را با هموطنانتان درمیان 
بگذارید

نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

عصرپدراِن  اصالح طلِب اختالس کننده!

برای  و  دارد،  »مسأله«  خود  جامعه ی  با  که  کسی 
حل و فصل این مسأله درگیری ذهنی پیدا می کند، 
به اصطالح »فکری« می شود، طبیعتاً به علوم انسانی 
لزومًا  که  نیست  این  منظورم  می کند.  پیدا  گرایش 
مضمونش حل  که  می شود  انسانی  علوم  دانشجوی 
کلمه  عام  معنای  در  او  بلکه  اجتماعی ست.  مسائل 
علوم انسانی را جدی خواهد گرفت و ارج خواهد 
حتی  یا  و  باشد  تکنسین  یک  خود  اگر  حتی  نهاد 
تحصیالت آکادمیک نداشته باشد. تنها در دو صورت 
است که این مسیر یعني »مسأله- فکر- علوم انسانی« 

طی نخواهد داشت:
الف: اینکه شهروند مسأله ای نداشته باشد.

ب: اینکه برای حل مسأله  خود راه حل های شخصی 
را مدنظر قرار دهد؛ یعنی به دنبال فرموله کردن مسأله  
خود به صورتی کلی و پیدا کردن یک »پاسخ« به طور 

کلی نباشد. 
برای  تالش  و  کلی،  طور  به  مسأله  کردن  فرموله 
همگانی،  راه حل  یک  عنوان  به  آن  به  گفتن  پاسخ 
که  اما شهروندی  نیست.  تئوری پردازی  چیزی جز 
درِ  »از  و  »خصوصی«  را  مسأله اش  می کند  تالش 
وکیل،  و  وزیر  برای  دست  در  نامه  یک  با  پشتی« 
برای کسانی که خود  تملقی  و  راه چاپلوسی  از  یا 
نمی کند  از مشکل اند، حل کند، طبیعتًا فکر  بخشی 
اهمیتی  اجتماعی  و  انسانی  علوم  تئوری های  به  و 
نمی دهد. اما چه کسی ست که مسأله ای ندارد!؟ اگر 
این پذیرفته است که اکثریت شهروندان مسأله ای با 
جامعه ی خود دارند و در رضایت کامل، و هماهنگی 
تام و تمام با محیط اجتماعی خود نیستند، سوال این 
است: پس چرا علوم انسانی در ایران این قدر ذلیل 
آیا  به اصطالح عامیانه »خاک- بر سری« ست!؟  و 
غیر از این است که کمترین تمایلی که یک ایرانی 
مثابه  یک مسأله   به  فرموله کردن مسأله  خود  دارد، 

اجتماعی ست!؟
ابزار  منطقًا  »دودوزه بازی«  و  »ریاکاری«  »دروغ«، 
از تفریح را دوست  کار مردمی ست که اگر شکلی 
دارند و یا اگر نوعی از رفتار اجتماعی را حق مسلم 
خود می دانند، به جای طرح آن و دفاع کردن از آن 
با زبانی فاخر، پنهانش می کنند! در عوض، با پذیرش 
مناسبات جاری، هم اعتبار سیستم را اخذ می کنند و 
به  و هم  نمی دهند  هزینه  می گذارند، هم  در جیب 
دارند( در خفاء  باطلی که  )به تصور  خواسته  خود 
اینکه  برای  می گیرم:  نتیجه  طور  این  من  می رسند. 
است  نیاز  باشد،  داشته  قربی  و  ارج  انسانی  علوم 
و  شجاعت  نیت،  صدق  از  حداقلی  شهروندان  که 
مناعت طبع داشته باشند. فقط در این صورت است 
انسانی  علوم  تصدیق  به  »مسأله«  عزیمت  مبدأ  که 

منتهی خواهد شد. 
است  شده  معرفی  اخالقی  فضیلت  یک  صداقت 
یعنی  اخالقی،  فضیلت  یک  از  بیشتر  چیزی  اما 

است.  شهروند  ظاهری  رفتار  برای  زیبندگی  یک 
فضیلتی ست که با آن می توان یک جامعه را ساخت 
و از درافتادنش در بی فکری و بی پرنسیپی و بی چیزی 

فرهنگی حفظ نمود.
از  برخی  از همیشه می فهمم که چرا  بیشتر  امروز 
ویژه   تأکید  ما،  جامعه   معنوی  رهبران  ستودنی ترین 
خود را بر »صدق و اخالص« می گذاردند تا حدی 
که یک بد مست عربده کش در میدان شهر را به مفتی 

پاک و پاکیزه  شهر ترجیح می دادند!
نمی کند  پنهان  که  که جامعه ای  بودند  فهمیده  آنها 
صدق  همین  بر  تکیه  با  هست«  واقعاً  که  را  »آنچه 
جامعه   اما  کرد.  اصالح  می توان  طبعش  مناعت  و 
درغلتیده به آفت ریا و پنهان کاری را چه بسا اصاًل 

دوایی نباشد.
و  نیست،  شهروند  حقیقت  در  که  شهروندی   
قابل  ندارد،  تشخصی  حقیقت  در  که  شخصیتی 
برنامه ریزی نیست و به تغییرش امید نمی توان بست. 
در اسرارالتوحید، پرسش و پاسخ کوتاهی هست که 
»صداقت« را، نه فقط به عنوان یک فضیلت اخالقی و 
شرطی برای پیمودن یک مسیر، بلکه خود در حد یک 

مقصد عالی و منتهای راه معرفی می کند:
درویشی گفت: »یا شیخ! کسی خفته مانده است؛ در 

خواب به منزل رسد!؟«
شیخ گفت: »اگر در ظّل اخالص خفته است، عین 

خوابش صدر منزل بَُود!« )تصحیح شفیعی کدکنی؛(
***

حال ، یک انقالب هرچقدر هم منحط، هر چقدر هم 
تباهکار و ویرانگر، از این حسن برخوردار است که 
با خود انسان هایی مخلص و صادق می آورد؛ درست 
همان طور که موج دریا با خود کف های درخشان به 
ساحل می آورد. گیریم این آدم های مخلص، گناهکار! 
چیزی  هستند  چه  هر  فکری!  منحرف  اصاًل  گیریم 
می جنگد!  خودش  بقاء  برای  که  جانورند  از  بیشتر 
تشخص دارند! مقابل توپ و گلوله و دشنه رفته اند تا 

شرایط تحمیل شده را نپذیرند.
اما امان از روزی که همین انقالب منحط، به زمانه  
استقرار برسد! تنها فضیلتی که ذاتی هر انقالب است 

همین  یعنی  دارد،  محتوا  ایدئولوژی،  از  مستقل  و 
مخلص،  انسان های  از  برخورداری  و  بهره مندی 
مهر  جای  که  شکم گنده هایی  به  می دهد  را  جایش 
نمازشان ضرورتاً روی پیشانی ست و کمترین فیش 

حقوقی شان حدود ده تا صفر دارد!
به همه چیز معتقدند مگر بعد از آنکه جواب پرونده  
مهاجرتشان به آمریکا و کانادا بیاید! بعد که آمد، دیگر 
به هیچ چیز معتقد نیستند! برج می سازند که بیل گیتس 

انگشت به دهان بماند!
بیهوده نبوده است که شیخ ابوسعید ابوالخیر گفت: 
یعنی  باالفتخار!«  عبادةِ  مِن  أفضُل  باالفتقار،  »ألّذنُب 
بهتر  مراتب  به  فقر و عجز،  اظهار  با  بودن  گناهکار 

است از عبادتی که با افتخار باشد.
همان  به  رحمت  صد  می گوید  آدم  که  اینجاست 
در  و  راسخ،  انحرافش  در  که حداقل  قبلی  منحرف 
حالی اش  اما  می کرد؛  خیانت  بود!  صادق  راهش 

نمی شد! 
زنجیره ای،  قتل های  از وقوع  پیش  که  بود  دوستی 
دانشجوی دانشگاه تهران بود و به خاطر می آورد که 
سعید امامی، در سخنرانی اش در دانشگاه، وقتی نام 
فاطمه  زهرا را بر زبان می آورد بغض می کرد! تازه در 
عوالم بچگی کشف می کردیم که خلوص نیت، دلیل 
بر حقانیت نیست. حاضر بودیم گلوی خلوص نیت 

را بگیریم و خفه اش کنیم!
... مدتی طول کشید تا گفتیم: ای صد رحمت به تو 
ای خلوص نیت وقتی سینه صاف می کنی! حداقل بند 

انگشتی وقار در کارت هست. 
زمانه  کاالی  بی بهاءترین  است!  بدی شده  روزگار 

صدق است و رایج ترین خرمهره  بازار، تظاهر!
دلیل  ُمهر خوردن شناسنامه، هزار  برای  دادن  رأی 
روشنفکری دارد اما کسی که اعتقادش را در پاسارگاد 

فریاد می کند، متهم به همه چیز!
که  نیست  قزوینی  عالمه   نیست! عصر  ُولتر  عصر 
نشأت راه رهایی را در بی پروایی و صراحت لهجه 
می  دید. عصر اصالح طلب اختالس کننده است! و در 
مزایا  هزار  و  َحَسنه  هزار  »اعتدال«  راه  گرفتن  پیش 

دارد.

در بزرگداشت کولبَرانی که رنِج دوران به دوش 
می کشد

یکم: بیا از معنی لغوی اش آغاز کنیم:
می شوند  گفته  افرادی  به  کنندگان(  کولبران)حمل 
به حمل  مجبور  زندگی خود  درآمد  کسب  برای  که 
غیرقانونی اجناسی بین دو طرف خط مرزی می شوند. 
کولبران بیشتر در استان های آذربایجان غربی، کردستان، 
به کولبری  بلوچستان مشغول  کرمانشاه و سیستان و 
هستند. آن ها به خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در 
قبال دستمزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کاالی خارجی 

از نقاط غیررسمی و بدون مجوز گمرکی می کنند.
کاالی مورد نظر که طبق تعریف قانون قاچاق محسوب 
می شود بر روی پشت کولبرها و یا از طریق حمل با 
حیوان بارکش از مناطق صعب العبور مرزی به داخل 
شهرها و روستاهای مرزی انتقال داده می شود. بیشتر 
این اجناس تلویزیون، کولر، بخاری، سیگار، الستیک 
کولبری  می باشد.  منسوجات  و  پوشاک  خوردرو، 
در استان های مرزی بیشتر رواج دارد و جزو یکی از 
خطرناکترین کارها در ایران محسوب می شود. بیشتر 
افراد کولبر را جوانان و افراد میانسال تشکیل می دهند 
که فقط برای امرار معاش روزانه خود روی به این شغل 

خطرناک آورده اند. بازه سنی این کارگران بین 13 الی 60 
سال می باشد. هرساله بیش از صدها نفر از کارگران کولبر 
جان خود را در مرزهای کشور ایران از دست می دهند. 
بیشتر آنها در حین گذر غیرقانونی از مرز مورد تیراندازی 
نیروهای مرزی قرار می گیرند. بیشترین آمار کشته شدگان 
کولبر به شهرهای مریوان، سردشت، اشنویه، بانه، نوسود 

و کرمانشاه تعلق دارد.
دوم: در استان سیستان و بلوچستان، محرومیت بیداد 
می کند، اگر ُسنی مذهب باشی بسیار سخت می توانی 
شغل دولتی بگیری. کار که نداشته باشی گشنه می مانی و 
به ناچار می روی سراغ قاچاق. دل و جرات داشته باشی 
و با وجدان ات کنار بیایی، قاچاق مواد مخدر، مظلوم 
باشی و وجدان ات کار کند، قاچاق سیگار و بنزین به 

افغانستان و پاکستان.
کیست که باور کند یکی از تفریحات ماموران گشت 

زنی سپاه پاسداران در مرزهای شرقی مسابقه تیر اندازی 
به نوجوانان بَّدوکی )کولبر به گویش بلوچی( است که 
گالن های ۴0 لیتری بنزین به دوش می کشند. تیر اگر به 
کولبر بخورد، تیرانداز باخته، اگر به گالن بنزین بخورد و 

منفجر شود، برنده!
رنج  بسازد،  فرشته  انسان  از  می تواند  رنج  سوم: 

می تواند از انسان هیوال بسازد. 
تفاوت هولناکی میان این دو وجود دارد، وقتی تو امکان 
انتخاب داشته باشی و آگاهانه رنج را بپذیری: ) همچون 
مادر ترزا و گاندی و خیل بی  شمار مردان و زنان بزرگ( 
اما وقتی رنج به حکم جبر جغرافیایی و خط و مرزهای 
رویا  نه  برایت  دیگر  هوار می شود،  بر سرت  عقیدتی 
می ماند، نه مهر، یک راست از کودکی پرتاب می شوی به 
میان سالی و داغ بر پیشانی ات می نشیند و صدایت می کنند 

کولبر، کودک کار، بچه  پایین شهر، حاشیه نشین و اقلیت.

LAX از مهرآباد تا

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:            

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:
پایتخت   - وسطي  قرون  در  عقاید  تفتیش  دادگاه   -1

بنگالدش
2- اندام گوینده - تنور آجرپزي - گوشه گیر

3- قدم - خانه علفي - پیله ابریشم
4- با - هویدا - کهربا

5- مرطوب - اما - عدد منفي
6- روز آینده - سوبسید - غنچه شگفته

7- خواب خوش - تندرست - گرده قارچ
رنگرزي - دل آزار کهنه - همراه و  8- چاقو - ظرف 

یاریگر
9- صورت آذري - بیباک - از توابع تهران

10- فلز سرخ - تحریم سیاسي - شجاع
11- چله کمان - شکوفه ها - از نهاد برآید

12- انتفاع - واحد پول چین - خار و خاشاک
13- نوعي ساالد - میوه نورس - فلز چهره

14- دندانه - پایتخت اردن - سیب
15- حکایتگر - معالجه روحي

عمودی:
1- زمان طوالني - فرکانس - سپاس شیرین

2- کفن دزد - تصویر واضح عکاسي - صحراي مصر
3- دهان - نام قدیم کاشمر - جبار

4- پول آسیایي - زگیل - اداره بهداشت

5- چه وقت - شالوده - توان آخر - گناه
6- جدل لفظي - از اقوام مشهور ایران

7- کشوري در قاره آسیا - سانترال - ضمیر غائب
8- یار مشهدي - ناامیدي - نژاد - ظاهر عمارت

9- کلمه شگفتي - ته دیگ - کشوري آسیایي
10- قله کوهی در خراسان - ماسک

11- راوي - اثر رطوبت - باب روز - واحد سطح
12- کنگره سر دیوار - دروغ آذري - زمینه

13- حر - جهنم - رفوگر
14- آلونک و کپر - ثور - سفره

15- نشانه - بیکار دوره گرد - ترسا

آیا ایرانی ها نژاد پرستند؟
امیر رنجبر - نویسنده و مترجم:

در محاوره روزمره و شوخی های خودمانی، گاهی 
واژه ها و جمالتی به کار می-بریم که وقتی به آنها 
از زاویه انتقادی توجه می کنیم، حقایق تلخی از آنها 

استخراج می شود. 
در ایران جمله های معروفی وجود دارند:

»هو افغانی!«، »عرب سوسمارخور«، »ترک **« و 
...؛ در اینجا )ایاالت متحده( هم جمالت فراوانی به 

شوخی یا جدی بین ایرانیان رد و بدل می شود:
از  )منظور  تنگه«  چشم  »یارو  لوبیا«،  »مکزیکی 
اهالی آسیای شرقی است(، »سیاه بوگندو«، »خارجی 

زبون نفهم« و ...؛
این واژه ها دیگر بوی شوخی و طنز نمی دهند، به 
واقع توهین های نژادپرستانه ای هستند که عمق یک 
فرهنگ نامطبوع را به نمایش می گذارند. مردمی که 
خود را فرزندان کوروش بزرگ می دانند، بدانند که 
مانند پدر ایران زمین باید به همه اقوام و نژادهای 
مختلف احترام بگذارند و دهان خود را به واژگان و 

جمالت ناگوار آلوده نکنند )گفتار نیک(. 
آیا از برخورد نژادپرستانه دیگران با خود احساس 
خوبی دارید؟ آیا هنگامی که در جمعی از بیگانگان 
مورد تمسخر قرار بگیرید، لذت می برید؟ آیا وقتی 
را  مردم  از  جمعی  به  نژادپرستان  حمله  خبرها  در 
مشخصا  می شوید؟  خوشنود  می شنوید،  و  می بینید 
چرا  پس  است  منفی  پرسش ها  این  همه  به  پاسخ 

خود اینگونه عمل می کنیم و سخن می گوییم؟
گاهی کار از نژادپرستی هم می گذرد و جبهه گرفتن 
در برابر هموطنان بدلیل دین و اعتقادشان یا شهر و 
یک  بچه های  حتی  می کند.  پیدا  نمود  قومیت شان 
محل بر علیه محله دیگری شعارهای محله پرستانه 
می دهند که جای بسی شگفتی و البته تاسف دارد. 

اما ریشه این ضدارزش کجاست؟ 
واکنش های  از  یکی  پرستی  قوم  و  نژاد  فرهنگ 
اعضای  و  که خود  آنان  است.  بدنبال  هویت  افراد 
تاریخ سرکوب  در طول  دلیلی  به هر  بنا  گروه شان 
در  یا  و  کنند  اندام  عرض  نتوانسته اند  و  شده اند 
درازای قرن ها جایگاه برتر خود را از دست داده اند 
عقده گشایی  پی  در  نژادپرستی  و  برتری جویی  با 
کنند  مطرح  را  نوعی خود  به  می خواهند  و  هستند 
و باالتر بودن شان را به رخ دیگران بکشند. در مورد 
صاحب  ملتی  اندیشید:  اینگونه  می توان  ایرانیان  ما 
که  جهان  تاریخ  در  رفیع  جایگاه  و  کهن  تمدنی 
چین  و  هند  به  خاور  از  امپراتوری اش  روزگاری 
بود،  به دریای سیاه و مدیترانه گسترده  باختر  از  و 

دادن  دست  از  با  بیگانگان  تهاجم  قرن ها  طول  در 
قدرت و نفوذ خود، تاراج رفتن مرز و بوم و از همه 
مهمتر تحت سلطه قرار گرفتن توسط اقوام مختلف، 
باد  بر  را  اصیلش  فرهنگ  و  آیین  و  کیش  هویت، 
رفته می بیند و اکنون با یک برتری طلبی و نژادپرستی 
غیرمنطقی برای کسب جایگاه از دست رفته تالش 

می کند.
آنقدر  مذموم  قوم پرستی  گاه  یا  نژادپرستی  این 
مسخره است که وقتی به اصل ماجرا نگاه می کنیم، 
ما  نمی یابیم.  چیزی  مضحک  سخنان  و  پوچی  جز 
همان مردمی هستیم که تا حدود یک قرن پیش به 
پارس،  مملکت  بنیانگذار  بزرگ،  کوروش  آرامگاه 
»مشهد مادر سلیمان« نام داده بودیم و همچون یک 
امامزاده بر آن به خاطر رفع حاجت دخیل می بستیم. 
ما همان ملتی هستیم که بیگانگان از اروپا آمدند و 
آثار تاریخی ما را کشف و به ما معرفی کردند. ما 
به  مذهبی  خرافات  بدلیل  که  هستیم  مردمی  همان 
ویژه آیین تازیان، هویت اعتقادی خود را فراموش 
کردیم. ما همان ملتی هستیم که زبان و خط نیاکان 
میزنیم،  آنها  عظمت  و  شوکت  از  دم  که  را  خود 
در  که  هستیم  مردمی  همان  ما  و  کردیم  فراموش 
بزنگاه های تاریخی، مملکت خود را به بیگانگان دو 

دستی تقدیم کردیم حتی تا به امروز.
مورد  را  ایرانیان  بخواهیم  هم  نژادی  نظر  از  اگر 
بررسی قرار دهیم، آنقدر در طول تاریخ مورد تاخت 

که  گرفته ایم  قرار  مختلف  اقوام  تجاوز  و  تاز  و 
بین  ایرانی مان در  ما، دی ان ای  از  بسیاری  شاید در 
دی ان ای های بیگانه مفقود شده باشد بنابراین سخن 
گفتن از یک نژاد برتر و قومی باالتر شوخی تلخی 

است به گزاف.
بیاموزیم که تمسخر اقوام و نژادهای دیگر برتری 
نخواهد آورد و برعکس خوار و ذلیل بودن گوینده 
را نشان می دهد. فرهنگ، عملکرد، اعتقادات و رفتار 
و  است  قوم پرستی  و  نژاد  از  دور  به  متمدن  افراد 
آموزگار تاریخ نشان داده، آنان که بر برتری جویی 
زباله دان  از  بهتری  جایگاه  کردند،  پافشاری  نژادی 
همردیف  را  خود  که  ملت هایی  و  نیافته اند  تاریخ 
باقی  پیشرو  و  جاودان  یافته اند  دیگران  کنار  در  و 
اقوام  به  احترام  و  حقوق  رعایت  آزادی،  مانده اند. 
قرن ها  که  بیاموزیم  بزرگ  کوروش  از  را  مختلف 
گفت:  عالم،  بشر  حقوق  منشور  نخستین  در  پیش 
آنان  به بدبختی های  برانداختم.  » من برده داری را 
پایان بخشیدم. فرمان دادم که همه مردم در پرستش 
خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم 
نکند.  ساقط  از هستی  را  اهالی شهر  هیچ کس  که 

مردوک از کردار نیک من خشنود شد.«
پس بکوشیم تا در کنار پندار نیک و کردار نیک، 
قرار  خویش  زندگانی  سرلوحه  نیز  را  نیک  گفتار 
دهیم و جایگاه رفیع فرهنگی ایرانیان را با احترام به 

همه اقوام و نژادها به همگان نمایش دهیم.

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

چرا گردشگران به ایتالیا می روند؟

در سال گذشته شمار گردشگرانی که به ایتالیا رفتند با 
افزایش 3 /۴ دهم درصدی از مرز 60 میلیون نفر عبور 
کرد. در این کشور برای نخستین بار بیش از ۴00 میلیون 

بار »اسکان شبانه« به ثبت رسیده است. 
چشمگیر  توجه  این  دالیل  ترین  مهم  از  یکی  شاید 
توریست ها سواحل زیبا و متنوع ایتالیا باشد. از سواحلی 

گرم و آفتابی مدیرانه ای گرفته تا بهشت های آدریاتیک.

رشته  کوه »دولومیت« در شمال شرق ایتالیا واقع شده 
و بخشی از »آلپ« است. این منطقه که به عنوان میراث 
از  بسیاری  رسیده  ثبت  به  یونسکو  لیست  در  طبیعی 
گردشگران را به خود جلب می کند. پیاده روی در کوهستان 
و دوچرخه سواری هدف گردشگرانی است که در ماه های 
تابستان به این منطقه سفر می کنند. در ماه های زمستان 

پیست های اسکی در دولومیت مملو از عالقمندان است.

بعد از کو ه های آلپ، دریاچه های شمال ایتالیا گردشگران 
بسیاری را به خود جلب می کنند. بزرگترین این دریاچه ها 
»گاردا، »ماجیوره« و »کومو« )عکس( هستند. آب وهوا و 
طبیعت زیبای این منطقه در گذشته نیز افراد مشهوری چون 
»یوهان ولفگانگ گوته« را به خود جلب می کردند. حاال نیز 
بسیاری از ویال ها در اختیار ثروتمندان و ستاره های سینما 

چون جرج کلونی هستند.
و  مد  مرکز  به عنوان  میالن  شهر  بخصوص  و  ایتالیا 
طراحی لباس از شهرت زیادی در دنیا برخوردار است. 

مراکز برندهای معروفی چون »والنتینو«، »ورزاجه«، »پرادا« 
و »آرمانی« در میالن قرار گرفته  اند. پاساژ »ویتوریو امانوئل« 
یکی از قدیمی ترین پاساژهای جهان است. این مرکز خرید 

در سال 1877 افتتاح شده است.

ونیز، یکی از مقاصد اصلی گردشگران در ایتالیا است. 
افزوده  گردشگران  تعداد  بر  بازهم  کارناوال  ایام  در 
می شود. ماسک ها و لباس های کارناوال از زیبایی خاصی 
برخوردارند و می توان با روزی بطور متوسط 300 یورو 

آن ها را برای کارناوال کرایه کرد.

مهد  است  توسکانی  منطقه  مرکز  که  فلورانس  شهر 
و خاستگاه رنسانس بشمار می رود. در این شهر که از 
کانون های مالی و بازرگانی اروپای سده های میانه بوده 
انواع هنر به ویژه هنر معماری و تندیسگری جایگاه ویژه ای 
داشته است. این شهر با بیش از ۴0 موزه گردشگران را به 

خود جذب می کند.

منطقه توسکانی با طبیعت زیبا، روغن زیتون و شراب 
گردشگران بسیاری را جذب می کند. »تورهای شراب« 
و  شراب سازی  مناطق  با  گردشگران  شدن  آشنا  امکان 

کیفیت آن در توسکانی را فراهم می سازند.

سفری  می توانند  گردشگران  ایتالیا  پایتخت  رم،  در 
در تاریخ و زمان داشته باشند. این شهر شگفت انگیز با 
موزه های  و  تاریخی  بنا های  ساله اش،   2500 تاریخچه 
پانتئون،  تروی،  فواره  واتیکان،  موزه  بی نظیری همچون 
پله های اسپانیایی، قلعه سن آنجلو، کلیسای سنت پیتر و 

ده ها منطقه دیدنی دیگر را در خود جای داده است.

اینکه آیا ورود پیتزا به سفره بشریت واقعا برای اولین 
بار در ناپل انجام گرفته کامال تایید شده نیست. اما این 
یک داستان واقعی است: در روز یازدهم ژوئن سال 1889 
پیتزاپزی به نام »رافائل اسپوزیتو« پیتزایی برای اومبرتو اول، 
پادشاه ایتالیا و همسرش »مارگاریتا« با رنگ های پرچم 
کشور درست کرد. این پیتزا که مارگاریتا بر آن نهاده شد، از 

پنیر موزارال، ریحان و سوس گوجه فرنگی تهیه می شود.

شمار گردشگرانی که به ایتالیا سفر می کنند، دائما درحال 
افزایش است. سال گذشته 60 میلیون مسافر 200 میلیارد 
دالر در این کشور خرج کردند. 12 درصد مشاغل و  11  
به گردشگری  ایتالیا وابسته  ناخالص ملی  تولید  درصد 

است.

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 8 سپتامبر  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

کمپانی تولید خودروی مدرسدس بنز که در آلمان واقع است 
با معرفی طرح خوردروی دونفره جدید خود که آن را اسمارت 
این  ایرانی  یکتا طراح جوان  امینی  از حسین  کار می خواند، 

خودرو دعوت به همکاری دائم کرد.
حسین امینی یکتا 32 ساله متولد تهران است و در سال های 
اخیر در شهر میالن در ایتالیا به ادامه تحصیل در رشته طراحی 

صنعتی مشغول بوده است.
آقای امینی یکتا برای تز پایان نامه خود در مقطع کارشناسی 
ارشد  در دانشکده طراحی صنعتی میالن اقدام به طراحی یک 
نمونه مفهومی از خودروی مشهور المبورگینی با نام گانادور کرد 
که در جشنواره های طراحی خودرو 2016 جهان، مورد ستایش 
قرار گرفته است. همین شهرت باعث شد تا کوپانی بنز نیز با 

دیده متفاوتی به طراحی های آقای امینی توجه کند.
حسین امینی یکتا که در سابقه کاری خود تاسیس شرکت 

طراحی ساوین و همکاری در طرح نهایی سمند  به عنوان 
آمبوالنس،  طراحی  زمینه  در  دارد،  را  ایران  ملی  خودروی 
مینی بوس و چند زرح تولید نشده کامیون و کامیونت نیز فعالیت 
داشته است. او همچنین عضو تیم همکار ساخت خودروی 
الکتریکی در دو گروه تخصصی دانشگاه صنعتی شریف و 
دانشگاه تهران بود. اما به دلیل عدم توجه مسئوالن حکومتی 

ناگزیر به مهاجرت از ایران شد.
امینی یکتا  اخیرا و در رونمایی از طرح های تازه مرسدس بنز 
در کنار نسل جدید خودروی اسمارت دیده شد و تایید کرد 
نسل نوین خودروی شهری کوچک مرسدس بنز را طراحی 
کرده است. همزمان استودیوی طراحی مرسدس بنز با مدیریت 
گوردون واگنر تایید کرده که از آقای امینی برای همکاری دائم 
دعوت به عمل آورده است. این استودیو تالش دارد هویتی نوین 

برای قدیمی ترین خودروساز جهان دست و پا کنند.

مرسدس بنز طراح جوان ایرانی تبار را 
استخدام کرد
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http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42024&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=37344&Status=2
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http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=35389&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=43055&Status=2

