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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...!!!
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دستگیری زوج ایرانی با گذرنامه های جعلی
زن و شوهر ایرانی که از هندوستان راهی اسپانیا بودند توسط ماموران مرزبانی و پلیس فرودگاه 
شهر بنگالورو هند به همراه پاسپورت های جعلی شان دستگیر و تحویل مقامات قانونی شدند.
»وحید گلبوستانی« ۳۸ ساله و همسرش »عرفانه س« ۲۷ ساله از آذربایجان ایران، هنگامی که 
قصد سفر به شهر ماالگا اسپانیا داشتند توسط پلیس مرزبانی هندوستان بازداشت شدند. این 
زوج ایرانی بدلیل استفاده از گذرنامه های جعلی با هویت اسپانیایی دستگیر شدند. آنها اعتراف 
کرده اند که این پاسپورت ها را در بانکوک تایلند از یک جاعل حرفه ای به مبلغ ۳۰۰۰ دالر 
خریداری کرده اند. زن و شوهر مدعی اند که قصدشان از سفر غیرقانونی به اسپانیا، درمان ارزان 

تر یک نوع بیماری نخاعی که عرفانه دچار آن شده، بوده است. 
روز سیزدهم اپریل گذشته پس از اینکه یکی از کارکنان خطوط هوایی بریتیش ایرویز در 
فرودگاه بنگالورو به این زوج ایرانی مشکوک شد، مراتب را به ماموران اداره مهاجرت مستقر 
در فرودگاه گزارش کرد و آنان نیز با کنترل مدارک وحید و عرفانه پی به جعلی بودن پاسپورت 
های آنها بردند. اسامی جعلی اسپانیایی زن و شوهر به ترتیب »ماریا گومز دمیرسی« و »اندرس 

راموس پاشا« بوده است.
تحقیقات پلیس هند نشان می دهد که زوج ایرانی دستگیر شده با گذرنامه های جمهوری 
اسالمی وارد هند شدند و از آنجا سفری به تایلند داشته و پس از خرید پاسپورت های تقلبی 

به هندوستان بازگشته و بلیت پرواز به شهر ماالگا اسپانیا را تهیه کرده بودند. 

ایرانی  برجسته  و  مشهور  هنرمند   ، هایده  شادروان 
فرانسیسکو و در غربت  ژانویه 199۰ در سن  در ۲۰ 
دیده از جهان فروبست. پیکر او در آرامگاه وست وود 
مورچوری که در نزدیکی محله ایرانیان در لوس آنجلس  
قرار دارد به خاک سپرده شده است.  آرامگاه هایده هر 
اقصی  از  که  متعددی   ایرانیان مختلف و  توسط  روز 
این منطقه می  به  یا کشورهای دیگر   نقاط آمریکا و 
بیژن  آقای  بازدید و زیارت قرار می گیرد.  آیند مورد 
خلیلی مدیر شرکت کتاب در این مورد اظهار داشت  با 
توجه به این که کتابفروشی شرکت کتاب از سال 19۸9 
از منطقه انسینو به وست وود منتقل شد و درگذشت 
هایده یک سال بعد از آن صورت گرفت در تمام مدت 
دایر بودن کتابفروشی شرکت کتاب در وست وود که به 
مدت ۲۸ سال ۷ روز هفته و بدون تعطیلی محل بازدید 
ایرانیان بود بسیاری از هم میهنان در تمام این سالها سراغ 
آرامگاه این ستاره درخشان عالم هنر ایران را برای دیدار 
و زیارت از همکاران کتابفروشی پرسش می کردند و 
این نشان از تعلق خاطر هم میهنان به او بود البته الزم 

به یادآوری که بسیاری نیز از طریق تلفن به ۰۸ ایرانیان 
نیز به همین کار مبادرت می کردند و هنوز هم می کنند.
با توجه به تعداد بیشمار زائر از آرامگاه این هنرمند که 
طبق آمار وست وود مورچوری پس از مریلین مونرو 
این  مقامات  است  بوده  بیشترین  آمریکایی  هنرپیشه 
"هایده"تعیین  یادبود  روز  عنوان  به  را  روزی  آرامگاه 

نموده اند.
در این روز به قرار آگاهی که خبرگزاری ایرانشهر تا 
پرویز  آقایان  است  کرده  دریافت  )مخابره(  لحظه  این 
شهرام  خوان(،  آوازه  هنرمند   ( ستار  افشار،  قریب 
ترانه(  فسازاده) هنرمند ویولونیست( وارطان) شرکت 
با شادروان هایده همکاری داشتند سخنرانی یا به  که 
یاد او قطعاتی را می خوانند و می نوازند. رادیو ایران 
AM 6۷۰ KIRN قرار است مراسم را به صورت زنده 
از محل آرامگاه مستقیما پخش کند. روز دیدار با هایده 
و بزرگداشت هایده - یکشنبه ۲9 آپریل از ساعت 1۲ 
ظهر تا ۲ بعدازظهر در وست وود مورچوری خواهد 

بود.

بزرگداشت شادروان هایده در آرامگاه 
وست وود مورچوری 
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پیراهنی از قلمرو پادشاهی کهن ایران به قدمت یکهزارسال بزودی در حراج 
تقریبی  ارزش  به  آمریکایی  مشهور  گزار  حراج  توسط  تاریخی  و  عتیقه  اشیا 

هفتصدهزار دالر به فروش خواهد رسید.
بر اساس اخبار منتشر شده توسط ساتبیز، حراج گزار معروف آثار تاریخی و 
هزار  منحصربفرد  ابریشمی  پیراهن  قطعه  تا یک  است  قرار  نیویورکی،  آنتیک 
ساله از تمدن شمال خاوری ایران زمین که با توجه به سن آن در شرایط عالی 
شود.  گذاشته  فروش  معرض  به  امسال  اپریل   ۲۵ حراج  در  برد،  می  سر  به 
کارشناسان کمپانی ساتبیز قیمت هفتصدهزار دالر را برای شروع حراج این اثر 

تاریخی نفیس ایرانی تعیین کرده اند. 
این پیراهن طالیی رنگ که منقوش به نقش اردک هایی است که گردن بندهای 
مروارید را به منقار گرفته اند، متعلق به تمدن »ُسغدی« یا »ُسغدیان« است که 
ایران  امپراتوری  خاوری  شمال  نواحی  در  و  اند  بوده  زمین  ایران  از  مردمی 
است.  ازبکستان  از  بخشی  و  تاجیکستان  شامل  امروز  که  کردند  می  زندگی 
سمرقند، بخارا و خجند مشهورترین شهرهای سغدیان بوده است که در مسیر 
جاده ابریشم، رونق خاصی در داد و ستد داشته است. سغدها پس از سقوط 
ایران جدا شدند  تازیان به تدریج از سرزمین اصلی  پادشاهی ساسانی توسط 
ولی همچنان بعنوان بخشی از ایرانیان متکلم به زبان فارسی محسوب می شوند.    

پیراهن هفتصدهزار دالری از ایران می آید

خانم شیرین عبادی !
مصاحبه اخیر شما را با خبرگزاری بلومبرگ ) ۲۰ فروردین 9۷ برابربا 9 آوریل 
... شرکت   پشیمانید  اصالحطلبانهء خود  ازمواضع  اید  گفته   . شنیدم   )  ۲۰1۸
شما در نشستهای البی جمهوری اسالمی ) نایاک ( اشتباه بوده ...رژیم اصالح 
پذیر نیست و باید عوض شود ... غرب باید با تحریمهای هوشمند حکومت 

را تضعیف کند و ...
بیشک واکنشهای مثبت و منفی بسیاری پس از این مصاحبه دریافت داشته اید 
. در آن میان هستند افرادی که  بر فرصتهای سوخته ای دریغ برده اند  که خود 
شما را بدین مصاحبه سوق داده است .همچنین  بسیارانی  اعتماد بنفسی توام 
با حیرت را  تجربه کرده اند از اینکه بعنوان افراد عادی - که نه قاضی بوده اند 
و نه وکیل و نه برنده جایزه صلح نوبل - سالها قبل بدین اشراف رسیده بودند 

که اینک شما ...
اما شاید کمتر کسی در جایگاه امروزین من نظاره گرمواضع جدید تان باشد. 
بعنوان کسیکه از روز اهدای جایزه صلح نوبل بشما در تابستان ۸۳ ) ۲۰۰4 
میالدی(  تا امروز رفتارها و گفتارهای شما  را با بیم و امید پی  گرفته ام پس 
ازمصاحبه اخیرتان با تعارضی دردناکی مواجه شدم که آوار سالها داد خواهی 
که همچنان بر دوش میکشم سنگینتر از همیشه استخوانهایم را فشرد و روانم را 
آزرد تا حدیکه تصمیم به نوشتن این نامه سر گشاده که بالفاصله پس ازمصاحبه 

شما در ذهنم جرقه زد یکهفته تمام طول کشید تا به انجام برسد ...
14 سال قبل در روزکسب جایزه صلح  هنوز ازفرهنگستان نوبل خارج نشده 
بودید که شعری با عنوان » اینک زنی با کفشهای مخمل فردا « بدان مناسبت 
سرودم که در چند نشریه  هم منتشر شد. در آن روزها من بعنوان زنی نسبتا 
بخاطرحفظ  که  بودم  پویش  و  رویش  برای   فراوان  انرژی  و  انگیزه  با  جوان 
فردیت و کرامت انسانی خود در قبال حکومت متحجر مذهبی سالها بود که 

میپرداختم  هزینه  سرانجام  بی  چالشی  در  ایرانی  مرد  و  زن  میلیونها  همچون 
میدادم و  ادامه  افتان و خیزان  دانشگاه  اجتماع و کار و  و همچنان در عرصه 
موقعیت جدید شما بعنوان اولین زن ایرانی که یکی از برترین عرصه های بین 
المللی را بدست آورده بود شعله امیدی برای ارتقاء شرایط دهشتناک شهروندی 

خود و جامعه ام در وجودم افروخت...
تنها 4 سال بعد در تابستان ۸۷ )۲۰۰۸ میالدی (با شما در دفتر کارتان در تهران 
روبرو شدم . اینبار زنی سوگوار و تکیده و فروپاشیده بودم که مراجعه ام بشما 
بیرحمانه  و  بخاطربزرگترین  ایران   در  بشر  حقوق  وکالی  سخنگوی  بعنوان 

نامه سرگشاده محبوبه حسین پور خواهر داغدار دکتر اردشیر حسین پور
) دانشمند فیزیک اتمی ترورشده توسط جمهوری اسالمی ( به شیرین عبادی 

ادامه در صفحه 9

مهرداد پارسا
برنامه ساز و مجری برنامه های رادیویی و تلویزیونی و کوشنده سیاسی برای رعایت 

حقوق بشر در ایران

www.cbsautobody.com
https://uncensoredbook.com/
http://persianrugspas.com/


3 IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO:113  - APRIL,20 , 2018 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و سوم- شماره 113  - آدینه  20  آپریل  2018

در کانون خبر:

IRANSHAHR Media Group
Printed in: Los  Angeles, CA, U.S.A
Paper printed version of:
 IRANSHAHR  NEWS  AGENCY 
The first news agency for Iranian abroad
Published by:
KETAB CORPORATION
Founder:
BIJAN  KHALILI

www.iranshahrnewsagency.com

© Copyright 2017 Ketab Corp.

KETAB CORPORATION
since 1981

خبری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

بنیانگذار و مدیر مسئول: بیژن خلیلی
طراحی و نشر: شرکت کتاب

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(

این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
 و هم آن را چاپ نموده و بخوانید
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ماموران اداره مرزبانی کالیفرنیا اعالم کردند که با مشکوک شدن به یک اتوموبیل 
مینی ون آدسی، که حامل یک مادر و ۵ فرزند او بود، پس از گشت دقیق در 
بسته مواد مخدر شامل  اتوموبیل، ۲۰6  زاپاس و زیر پوشش درهای  الستیک 
ماری وانا، کوکائین، هروئین و متاآنفتامین یافته اند که ارزش فروش آن در خیابان 

بیش از یک میلیون دالر است. 
اختیار  در  او  فرزندان  سانتی،  زندان  در  او  نگهداری  و  زن  دستگیری  با 
در  تا حضور  زن  آن  نام  کردن  فاش  از  ماموریان   . گرفتند  قرار  خویشاوندان 

دادگاه فدرال خودداری کردند. 
پیت فلورس، مدیر اجرایی مرزبانی در سن دیه گو گفت: ما هر روزه با شیوه های 
آن،  و دشوارترین  روبرو هستیم  آمریکا  به درون خاک  مواد  قاچاق  گوناگون 

هنگامی است که بزرگساالن از کودکان به عنوان پوشش استفاده می کنند.

10 ماه پس از کشته شدن مردی که اسلحه اسباب بازی پالستیکی در دست داشت، به 
دست پلیس لوس آنجلس، جلسه کمیسیون 5 نفره پلیس لوس انجلس با چارلی بک، 
رئیس پلیس لوس آنجلس همراهی کرد و رای داد که افسران پلیس مقصر نبوده اند زیرا 
شواهد نشان می دهد که آنها به این نتیجه جدی رسیده اند که اریک ریورا، اسلحه واقعی 
در دست دارد و خطر محسوب می شود و او را ماه جون 2017 در خیابان ویلمینگتون از 

پای درآورده اند. 
پس از اعالم این نتیجه،  خانواده و دوستان ریورا در حالی که با کنشگران مدنی همراه بودند، 

 فریاد اعتراض برآوردند. مادر او می گریست و پدرش در سکوت نشسته بود. 
کنشگران مدنی و خانواده ریورا می گفتند ما تنها یک خواست داریم، ماموران پلیس 

پاسخگوی رفتار خود باشند و مجازات شوند.

حمل 206 بسته مواد مخدر در الستیک ماشین

نتیجه رای افسران پلیس لوس آنجلس در 
مورد کشتن شدن اریک ریورا 

جری براون فرماندار کالیفرنیا که برای یک سفر کوتاه مدت و شرکت در گفتگوهای 
زیست محیطی در کانادا به سر می برد، امروز در سخنرانی خود اشاره کرد که در 
زمینه محیط زیست و تغییرات مقررات و وارونه کردن دستاوردهای جهانی محیط 
زیست، دانالد ترامپ، همانند و همراه خود را یافته است تا در زمینه گرمایش زمین 

و گازهای گلخانه ای همه چیز را به گذشته برگرداند. 
این سفر که یک باره در هفته گذشته پیش اعالم شده و برنامه ریزی مشخصی نداشته، 
برای کمک به انتخاب حزب لیبرال در برابر حزب رقیب یعنی حزب محافظه کار در 
اونتاریو کاناداست که در ماه جون انجام خواهد شد ، حزب محافظه کار کانادا همانند 

حزب جمهوریخواه آمریکا، خواهان خروج از پیمان های زیست محیطی است. 
در همین سخنرانی، فرماندار کالیفرنیا در اشاره به این که دولت ترامپ می خواهد 
مقررات مربوط به آلودگی هوا از سوی اتوموبیل ها را بردارد گفت ایالت کالیفرنیا و 
کشور چین طرح مشترکی برای ساخت اتوموبیل ها کوچک با آلودگی کمتر هوا را 

در پیش دارند. 

دانالد ترامپ همراه با جری براون فرماندارکالیفرنیا 
در زمینه گرمایش زمین و گازهای گلخانه ای

اریک گارستی شهردار لوس آنجلس در سخنرانی ساالنه شهر لوس آنجلس، از 
طرح ۲۰ میلیون دالری خود را برای داشتن سرپناه موقت برای بی خانمان ها 

سخن گفت.
می شود  گفته  که  بازمی گردد، سفری  آیوا  ایالت  به  از سفر  که  گارستی  اریک 
برای  نامزدی  مسیر  در  او  برای  اجتماعی   – سیاسی  شرایط  بررسی  مقدمه 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ است و او را نامزد دموکرات ها اعالم 
خواهد نمود، گفت کسانی که می خواهند بدانند آمریکا چگونه کشوری است 

به جای آن که به واشنگتن نگاه کنند به لوس آنجلس بنگرند. 
منطقه   14 بین  را  دالر  میلیون   ۲۰ این  گفت  خود  سخنان  در  گارستی  اریک 
لوس آنجلس به طور برابر بین نمایندگان شورای شهر به میزان 1/۳ میلیون دالر 
تقسیم می کنیم تا بتوانیم با فراهم سازی چادرهای بسیار بزرگ ، تریلرهای ویژه 
وتبدیل ساختمان های امن و بدون سکونت مانند پارکینگ ها،  این فرصت را 
تا ژانویه ۲۰19  برای بی خانمان ها فراهم می کنیم. گارستی می خواهد مشکل 

بی خانمان ها را تا المپیک ۲۰۲۸ حل نماید و شهر را پاک کند. 

طرح 20 میلیون دالری اریک گارستی 
شهردار لوس آنجلس

 UCLA انتشار یک نظرسنجی پژوهشی که از سوی دانشکده روابط عمومی
انجام شده است نشان می دهد که به سبب مشکالت ناشی از مسکن، جوانان 

نسبت به آینده زندگی در لوس آنجلس ، احساس ناامیدی می کنند.
دانشگاه  استاد  و  لوس آنجلس  شهر  پیشین شورای  یاروسالوسکی عضو  زو 
این  می گوید  است  داده  انجام  را  نظرسنجی  این  مدیریت  که   UCLA
زندگی، ترافیک،  هزینه  مانند  زندگی  به  مربوط  بندی  طبقه   9 در  نظرسنجی 
آموزش، اقتصاد،  بیمه درمانی انجام شده است و نشان می دهد در رتبه بین 
1 تا 1۰۰، گرچه لوس آنجلس در بسیاری از طبقه بندی ها زیر ۵۰ قرار گرفته، 
مشکل اساسی در مورد مسکن که هر جوان 1۸ تا ۳9 ساله بیشترین درآمد 
خود را صرف زندگی مشترک در یک استودیو و یا آپارتمان یک اتاق خوابه 

می کند و خوشبینی خود را برای آینده از دست می دهد.

ناامیدی جوانان از مشکالت ناشی از مسکن 
در لوس آنجلس

در رای گیری که از کارگران و کارکنان غیرآموزشی اداره آموزش لوس آنجلس 
در فاصله بین 1۲ مارچ  تا 1۳ آپریل انجام شده است نزدیک به هزار نفر از 
کارکنان رای دادند که در روز ۳۰ آپریل، اعتصاب نمایند تا برای دستمزد و منافع 

بیشتر مذاکره نمایند. 
تاکنون اتحادیه کارگران و کارکنان نتوانسته اند بر روی ۲ درصد افزایش حقوق 
در سال تحصیلی  تا  نمایند،  توافق  منطقه ای  آموزش  اداره  از سوی  پیشنهادی 
۲۰19-۲۰1۸ مشکل دستمزد بر سر راه کارگران و کارکنان اتحادیه منطقه 99 
که شامل لوس آنجلس می شود را حل نمایند و در مشارکت بین اتحادیه کارگران 
و اداره آموزش لوس آنجلس مسیر هموار شود و راه حل اساسی بدون رفتن به 

سوی اعتصاب را داشته باشند. 

اعتصاب کارگران و کارکنان غیرآموزشی 
اداره آموزش لوس آنجلس

http://www.aminiranianlaw.com/
www.24hourrooters.com
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=843&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

پرسش و بررسی در مورد مدیر عامل صندوق بازنشستگی کارکنان دولتی 
در کالیفرنیا که CALPERS خوانده می شود از سوی سوزان وبر، مدیر 

یک موسسه مشاوره مالی مطرح و اوج می گیرد. 
پس از آن که اعالم شد که چارلز آزبونتن 55 ساله به عنوان مدیر صندوق 
بازنشستگی کارکنان کالیفرنیا تعیین شده است، این پرسش پیش آمده که در 
گذشته کاری او، تنها از سال 2006 تا  2006  وجود دارد که او مدیر مالی 
است و 23/5  بوده  معادن مس  برای یک  آفریقای جنوبی  در  یک شرکت 
میلیون دالر سود برای درآمد 483 میلیون دالری در سال 2009 داشته است. 
منتقدان این پیشینه کاری را کافی و الزم برای مدیریت بزگترین صندوق 
و  است  دارایی  دالر  میلیارد   350 دارای  که  نمی دانند  کشور  بازنشستگی 
میلیون   1/4 درمان  و  بهداشت  بیمه  و  کارمند  نفر  میلیون   1/9 بازنشستگی 

کارمند ، در آن مدیریت می شود. 

پرسش و بررسی در مورد مدیر عامل صندوق 
بازنشستگی کالیفرنیا

تام استه یر، میلیاردر دموکرات که 1۰ میلیون دالر برای پخش آگهی علیه دانالد ترامپ به 
تلویزیون ها پرداخت نموده و تقاضای استیضاح او را دارد، از سوی دیگر هنگامی که از 
نامزدی برای سناتوری در کالیفرنیا و رقابت با سناتور دایان فاین استاین صرفنظر کرد، و 
اعالم نمود به تمام نامزدهایی که در راستای اندیشه او حرکت می کنند کمک تبلیغاتی 

خواهد کرد. 

تام استه یر، در مصاحبه تلویزیونی، این بار به جای انتقاد از سناتور فاین استاین، گفت من از 
کوین د لئون به خاطر تالش هایی که  در دوران سناتوری در مجلس ایالتی برای مهاجران، 
موضوع محیط زیست و کنترل اسلحه انجام داده است ،  او را فردی باورمند به ارزش های 
جامعه می دانم و از او برای نامزدی سنای آمریکا در برابر دایان فاین استاین پشتیبانی می کنم 

و به کارزار انتخاباتی او از بیرون کمک مالی برای تبلیغات می نمایم. 

 کمک تبلیغاتی تام استه یر، میلیار در دموکرات برای سناتوری در کالیفرنیا

http://rahavard.com/Index.cfm
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=11287&Status=2
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پاورقی:                                       

جشن  رو  ویال  خرید  که  بریم  پس  گفت  احمد 
بگیریم و از دکتر پرسید که با چلو ماهی موافقه یا 

اکبر جوجه
دکتر گفت من اطالعاتم در مورد غذای این منطقه 

ضعیفه هر چی شما صالح بدونی
احمد گفت پس امروز چلوماهی و اکبرجوجه بعد 
از معامله و سفر بعدی . توی رستوران وقتیکه منتظر 
آماده شدن غذا بودن احمد از فرصت استفاده کرد و 

بافسانه تلفن زد و گفت چه خبر 
افسانه اتفاق شب گذشته رو براش تعریف کرد و 

گفت که بعد از ظهر عمل میشه
احمد گفت خودم و تا آن موقع میرسونم و ازش 

خدافظی کرد
افسانه و فرزانه و فرزاد ساکت و نگران در کنار هم 
نشسته بودن که دونفر با برانکار نزدیک شدن و بسراغ 
عالیه خانوم رفتن افسانه با دیدن آنها مثل فنر از جا 

پرید و بدنبال آنها رفت جلو در اتاق 
عالیه خانوم فرزانه و فرزاد هم باو ملحق شدن آنها 
از دور شاهد برداشتن عالیه خانوم از روی تخت و 
گذاشتنش روی برانکار بودن وقتی آنها از اتاق بیرون 
آمده و بطرف اتاق عمل در حرکت بودن افسانه و 
فرزانه هم بدنبال آنها میدویدن و با حالتی گریان از هر 
فرصتی استفاده کرده و اونو میبوسیدن و بو میکشیدن 
فرزاد هم گریه کنان در پی آنها روان بود اونا عالیه 
خانوم و باتاق بیهوشی بردن و افسانه و فرزانه و فرزاد 

از حرکت باز ماندن و بانتظار نشستن
بعد از نهار احمد و دکتر راه تهران و در پیش گرفتن 
سرعت  بر  دایم  و  بود  شده  زیاد  احمد  پای  فشار 
اعتراض دکتر  تاجائیکه صدای  افزوده میشد  ماشین 
مارو  آقا چه خبره میخوای  بلند شد و گفت احمد 

بکشی و حسرت ویال رو بدل ما بزاری
احمد سرعتش و کم کرد و گفت یه مریض بد حال 
تو بیمارستان داریم حاال بمن خبر دادن که حالش بهم 

خورده و بردن اتاق عمل
دکتر گفت خدا شفاش بده ناراحتیش چی بود

احمد گفت بیمار قلبیه
با من  بر میاد  دکتر گفت اگر کمکی از دست من 

تماس بگیر 
احمد گفت خیلی ممنونم

حرکت  ساعت  عقربه های  بود  ایستاده  زمان  انگار 
نمیکرد و هر لحظه بر استرس و دلشوره آنها اضافه 
میشد حمید شوهر فرزانه و ناهید همسر فرزاد هم از 

راه رسیدن
پرستاری بیرون اومد فرزاد ازش پرسید خانم پرستار 

یه خبری به ما بده
پرستار گفت خبر اینکه هنوز بیهوشیش کامل نشده 

تا باتاق عمل ببریم و با این حرف دور شد 
حدود ساعت پنج بعد از ظهر بود که احمد دکتر و 

مقابل در 
خونه ش پیاده کرد و گفت همانطور که گفتم من 
با  فردا  تا  میکنم  هماهنگ  امالک  مدیر  محمدی  با 
پرداخت یک سوم مبلغ قرارداد مبایعه نامه رو تنیظیم 
باقی مبلغ در زمان  تاتون برسونه  به امضا هر دو  و 

انتقال سند و توی دفترخانه رد و بدل میشه
دکتر گفت چقدر خوب میشد اگه میتونستی موقع 

معامله باشی
احمد گفت جای هیچ نگرانی نیست من با کنترل 
از راه دور حلش میکنم و ازش خداحافظی و بطرف 

بیمارستان حرکت کرد 
گزارش  و  گرفت  تماس  محمدی  با  راه  بین  در 
کارو داد و ازش خواست تا بعد از گرفتن یک سوم 
با  اونو بحسابش واریز کنه محمدی هم  اولیه سهم 
بانجام  داره  معامله  این  باالخره  اینکه  از  خوشحالی 
میرسه گفت فورا واریز میکنم و از هم خداحافظی 

کردن
احمد ماشین و جلو بیمارستان پارک کرد و داخل 
رفت و از پرستار نشانی اتاق عمل و گرفت و بآن 

سمت رفت
بادیدن احمد همه از روی صندلی بلند شدن فرزانه 
احمد و به حمید و ناهید معرفی کرد و احمد بافسانه 

نزدیک شد و گفت در چه حالی
روزو  این  و  میمردم  داشتم  دوست  گفت  افسانه 

نمیدیدم
احمد گفت یه کمی آروم باش و دلت بخدا بسپار 
هرچه تقدیر ما باشه همون میشه احمد پرسید چند 

ساعته که تو اتاق عمله
همین  در  و  گذشته  ساعت  چهار  از  گفت  افسانه 
موقع در اتاق عمل باز شد و خانم پرستار بیرون اومد 
همه بطرفش هجوم بردن و گفتن چی شد پرستار که 
بنظر میرسید کمی مکث کرد و گفت  خیلی نگران 
دیگه داره نموم میشه دکترخودش براتون توضح میده 

و با عجله ازپیش چشم آنها د ور شد
سعید چند بار برای افسانه پیام فرستاد تا اگه میتونه 

خبری بهش بده ولی جوابی نمیگرفت
 دکتر بهمراه یکی از دستیارانش و باسری افکنده و 
چهره ای مغموم از در اتاق عمل بیرون اومدن و جلو 
همه افراد خانواده عالیه خانوم ایستادن هیچکی رو 
یارای مطرح کردن سئوال نبود انگارخواسته جمعی 
بر آن بود تا اگر شده حتی چند ثانیه شنیدن آن خبر 
را که احتمال میدادن ناگوار باشه بتاخیر بیاندازن در 
نهایت این احمد بود که شهامت بخرج داد و گفت 

دکتر حال مریض ما چطوره 
با بغض  همه نگاهها زوم شد بدهان دکتر و دکتر 

گفت متاسفم ماهمه تالشمونو کردیم ولی . . .
افسانه بعد از کلمه متاسفم چیز دیگری رو نشنید و 
غش کرد و قبل از اینکه بر زمین بیفته احمد بین زمین 

و هوا اونو گرفت 
دکتر دستور داد اونو باتاقی ببرن و بدستیارش گفت 
این شلوغی  از  و خودش  کنه  تزریق  باو  آمپولی  تا 
تالش  با  محوشد  راهرو  انتهای  در  و  کرد  استفاده 
دستیار دکتر حال افسانه بهتر شد و با اصرار فراوان 
توانستن افسانه و فرزانه رو از بیمارستان خارح کنن و 
همه به پیشنهاد فرزاد بخونه ش رفتن بعد از رسیدن 
بخونه فرزاد به سوپر مارکت سرکوچه رفت و مقداری 
خرما و گالب گرفت و برگشت و یه سی دی قران و 
که احمد از تو ماشینش آورده بود برای پخش آماده 

کرد ساعتی گذشت و اوضاع کمی آرام شد
احمد فرزاد و بگوشه ای برد و ازش پرسید که چه 

تصیمی داره 
فرزاد گفت باید با بچه هاصحبت کنم اگه موافقت 

کنن فردا مراسم خاکسپاری رو انجام میدیم
احمد گفت اگه این برنامه تائید بشه من توی بهشت 
زهرا آشنا دارم تقسیم کار میکنیم من صبح میرم دنبال 
انجام  و  بیمارستان  ترخیص  کارهای  شماهم  و  قبر 

میدین و بعد هردو پیش بچه ها 
برگشتن و از آنها نظرخواهی کردن

افسانه و فرزانه که مثل گنجشک ساچمه خورده گیج 
بودن همه چی رو بآقایون واگذار کردن

فرزاد تلفنی چند پرس غذا سفارش داد و فرزانه به 
خاله و چندنفر از فامیل و آشنای نزدیک خبر داد غذا 
رو آوردن ولی کسی اشتهایی برای خوردن نداشت 
ولی با اصرار مردها که در این موارد قویترن با این 
داریم راضی  پیش  در  فردا روز سختی  که  استدالل 

شدن و
 لقمه ای گرفتن

و گفت  مانع شد  فرزاد  ولی  بره  میخواست  احمد 
پیدا میشه که  بد بگذرون یه جایی  حاال یه شب و 

امشب و بصبح برسونی 
صبح فردا از همین جا میریم دنبال کارها و اضافه 
کرد شما امروز کلی رانندگی کردی و خسته ای و اونو 

باتاقی برد و گفت همین جا بخواب
سعید جلو بیمارستان از ماشین پیاده شد و خیلی با 
احتیاط وارد بیمارستان شد و چهره آشنایی ندید و از 

پرستار مسئول پذیرش سراغ عالیه خانوم و گرفت 
پرستار به کامپیوترش سرک کشید و در حالیکه سعی 
میکرد تاحزنی رو چاشنی صداش کنه گفت متاسفانه 
مریض شما امروز زیر عمل تموم کرد با شنیدن این 
حرف انگار یه سطل آب یخ و رو سرش خالی کردن 
بدون اینکه چیزی بگه برگشت توی ماشین و سرشو 

روی فرمان ماشین گذاشت و زد زیر گریه 
صبح شده بود احمد یه یا اهلل بلند گفت و از اتاق 
خارج شد فرزاد یه فنجان جای توی دستش بود و 
باین طرف و اون طرف میرفت با دیدن احمد گفت 
بیا احمد آقا یه چیزی بخور دیشب که شام درست و 

حسابی هم نخوردی
احمد گفت یه فنجان چای کفایت میکنه و بعد ازش 
بیاره و  عالیه خانوم و  تا مدارک شناسایی  خواست 
حتما  و  فوت  گواهی  بیمارستان  از  تا  کرد  سفارش 

بگیرن تا برای دفن دچار مشکل نشن
خانوم  عالیه  کیف  از  تا  خواست  فرزانه  از  فرزاد 
فرزانه  و  بده  آقا  باحمد  رو  ملی  کارت  و  شناسنامه 
دوباره زد  ملی  کارت  مادرش روی  دیدن عکس  با 

زیر گریه 
احمد پیش افسانه رفت افسانه حال خوبی نداشت 
از بس که گریه کرده بود پای چشاش گود افتاده و 
صداش گرفته بود احمد گفت چیزی احتیاج داری 

برم و برات بگیرم 
افسانه گفت نه خیلی ممنون

احمد گفت من دارم میرم به فرزاد کمک کنم اگه 
کاری داشتی زنگ بزن فرزانه اومد و مدارک و بدست 

احمد داد 
احمد شماره موبایل فرزاد و گرفت و از خونه خارج 

شد و به بهشت زهرا رفت
فرزاد و فرزانه هم رفتن پیش رئیس بیمارستان 

اضافه کرد  و  تسلیت گفت  بآنها  بیمارستان  رئیس 
که در جریان کامل بیماری مادر شما قرار داشتم و 
عمل ایشون گریز ناپذیر بوده و هیچ راه چاره دیگری 
پیش پای ما نبود بهرحال باز هم بشما تسلیت میگم 
و از فرزاد خواست تا برای گرفتن برگه ترخیص و 
زهرا  بهشت  به  اعزام  آمبوالنس جهت  با  هماهنگی 
بامور مالی بره و گفت تا آن موقع منهم گواهی فوت 

و صادر میکنم
به  اینکه وارد دفتر بهشت زهرا بشه  از  احمد قبل 

عباسی زنگ زد 

عباسی فورا شروع کرد به تشکر بخاطر ویالی دکتر
احمد نزاشت ادامه بده و گفت فعال اونو فراموش 

کن و بگو توی بهشت زهرا کسی رو میشناسی
عباسی که یکه خورده بود گفت برا ی هما اتفاقی 

افتاده
احمد گفت نه بابا مادر افسانه فوت کرده 

عباسی گفت تو که بند دل منو پاره کردی بهر حال 
بهت تسلیت میگم

احمد گفت آخرش نگفتی کسی رو میشناسی یا نه
عباسی گفت بابا پدر این حسین پور همکار ما اونجا 
همه کاره س برو پیشش خودتومعرفی کن سالم منو 

هم برسون دیگه کارت نباشه
و  بکن  لطفی  یه  اتاقشم  در  جلو  من  گفت  احمد 

همین االن یه زنگی بهش بزن
عباسی گفت اینهم بچشم

فرزاد برگه ترخیص و برئیس بیمارستان نشون داد و 
گواهی فوت و گرفت و به ترابری بیمارستان رفت و 

آمبوالنسی رو در اختیارش گذاشتن 
راننده جلو سرد  فرزانه هم سوار شدن و  فرزاد و 
خانه ایستاد مدارک و از دست فرزاد گرفت و بمسئول 
سردخانه نشون داد و با دستور او جنازه عالیه خانوم و 

آوردن و توی آمبوالنس گذاشتن
اینکه حال  با  فرزاد  فرزانه شروع شد  دوباره گریه 

خودش هم بهتر از اون نبود سعی کرد آرامش کنه
فرزاد بخونه تلفن زد و گفت آماده بشین ما تا ساعتی 

دیگر اونجائیم
حال  در  پور  حسین  شد  دفتر  وارد  وقتی  احمد 

صحبت با عباسی بود
احمد جلو رفت و گفت با آقای حسین پور کار دارم
حسین پور گفت خودمم شما هم باید آقای شفیعی 

باشی
احمد گفت درسته خودم هستم 

خیلی  و  زد  تلفن  عباسی  آقای  گفت  پور  حسین 
سفارش کرد من در خدمت شمام و شناسنامه رو از 
دست احمد گرفت و فرمی رو برداشت و همچنانکه 
درحال  که  میداد  توضیح  بود  آن  کردن  پر  حال  در 
حاضر ما مشغول واگذاری چند قطعه پائین تر از این 
جائی هستیم که برای این مرحومه در نظر گرفتم اینجا 
به راه اصلی نزدیک تره امیدوارم مورد پسند شماهم 
باشه و فیشی رو بدست احمد داد و گفت اگه اجازه 
بدین حاضرم خودم پرداخت کنم آقای عباسی خیلی 

بگردن ما حق داره
فراموش  شمارو  لطف  ممنون  خیلی  گفت  احمد 

نمیکنم 
نهایت  ضمن  در  اقا  س  وظیفه  گفت  پور  حسین 

تخفیف و براش در نظر گرفتم
احمد بعد از پرداخت با دونفر گور کن برای آماده 
کردن قبر حرکت کردن و درطول راه بفرزاد تلفن کرد 
و مشخصات قبر و بهش داد و گفت وقتی رسیدین 

خبر بده تابرای نماز بیام
انکه دو  بر  واردکوچه شد حمید عالوه  آمبوالنس 
سه تاماشین از آژانس محل گرفته بود تا چند نفر از 

همسایه ها و اقوام و 
آشنا هارو به بهشت زهرا بیاره دونفر از همکارانش 
هم با ماشین خودشون اومده بودن وقتی آمبوالنس 
جلو خونه ایستاد صدای جیغ و شیون افسانه تا انتهای 
کوچه بگوش میرسید یکی از همسایه ها ظرف آبی رو 
آورد و یه مشت آب و رو صورت افسانه پاشید افراد 
کم کم توی ماشین ها سوار شدن و آمبوالنس حرکت 
کرد و ماشین های دیگر هم اونو مشایعت میکردن راه 
با احمد  به بهشت زهرا نمونده بود که فرزاد  زیای 

تماس گرفت و گفت کارها چطور پیش میره
احمد گفت همه چیز روبراهه و منتظر شمائیم

فرزاد گفت تا چند دقیقه دیگه میرسیم
احمد گفت من جلو نماز خونه م و مکالمه رو قطع 

کرد
احمد پیش حسین پور رفت و گفت تاچند دقیقه 
میت  نماز  برای  رو  آقا  حاج  ممکنه  میرسن  دیگه 

بفرستی
نماز یه  حسین پور گفت همه چی هماهنگه داره 
بنده خدای دیگه رو میخونه همونجا میمونه تا مال 

شما برسه
احمد ازش تشکر کرد و بنمازخونه برگشت همزمان 
آمبوالنس و متعاقب آن فرزاد و دیگران از راه رسیدن 
و با سالم و صلوات جنازه رو بداخل نماز خونه بردن 

و در همان مکان و سمتی که مال میگفت گذاشتن
براننده آمبوالنس داد و اونو مرخص  انعامی  فرزاد 

کرد
در  که  احمد  بودن  ایستاده  آخوند  پشت  همراهان 

صف اول بود در کنارش برای فرزاد جا باز کرد
پس از نماز جنازه رو بسوی خانه آخرتش حرکت 

دادن
در مدت یه ساعتی که مراسم تدفین بطول انجامید 
افسانه و فرزانه و خاله از گریه و زاری هالک شدن 
صدای ضجه های افسانه دل هر عابری رو بدرد میاورد 

چه رسد بآشنا و فامیل 
بعد از مراسم فرزاد از همه خواست تابرای صرف 

نهار به همان رستوران داخل بهشت زهرا بیایند
احمد هم بعد از تشکری که از حسین پور کرد بآنها 

ملحق شد
ولی  گرفت  رو  افسانه  بارها شماره  و  بارها  سعید 
هربار با شنیدن جمله تلفن مشترک مورد نظر خاموش 
است مواجه میشد و در بالتکلیفی بود و نمیدونست 

چیکار کنه
صرف نهار تموم شد و همه بخونه فرزاد برگشتن 

در  نفر  چند 

افسانه

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

ادامه در شماره آینده

داستان بلند دنباله دار به قلم سیاوش صابر
قسمت هفدهم

نویسنده این داستان بلند در ایران زندگی می کند و به خاطر شرایط اختناق در جمهوری اسالمی از افشای نام حقیقی او معذوریم، لذا 
این داستان با نام مستعار سیاوش صابر منتشر می گردد. اما حوادث آن بر مبنای رخدادهای حقیقی به رشته تحریر درآمده است.

http://www.kianpourchb.com/
http://www.casedismissed.us/
http://www.apcenters.com/
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حکایات بازار بین الخبرین

     آدینه 31 فروردین/ 20 آوریل

1354 خورشیدی )1975 میالدی(
پخش اعالمیه  مقامات امنیتی، درباره »فرار نه تن از 
ماجراجویان زندانی از زندان اوین و کشته شدن آن 

ها به ضرب گلوله ی مأموران«

شنبه  1 اردیبهشت/21 آپریل

1۲96 خورشیدی )191۷میالدی(
درگذشت ادیب الممالک فراهانی 
1۳۲1 خورشیدی )194۲ میالدی(

زادروز  محمد مختاری، شاعر و پژوهشگر و از 
قربانیان قتل های زنجیره ای با آمریت علی خامنه ای و 

مصباح یزدی 
1۳۳۰ خورشیدی )19۵1 میالدی(

درگذشت محمدتقی بهار )ملک الشعرا(، شاعر، ادیب 
و سیاستمدار

1۳۳۵ خورشیدی )19۵6 میالدی(
زادروز  مدیا کاشیگر، شاعر، قصه نویس و مترجم

1۳۵9  خورشیدی )19۸۰میالدی(
درگذشت سهراب سپهری - شاعر و نقاش صاحب 

سبک معاصر. از آثار او اتاق آبی و هشت کتاب
  آثار  سهراب سپهری به صورت کتاب و کتاب گویا 

در شرکت کتاب موجود می باشند 
1۳۸۳ خورشیدی )۲۰۰4 میالدی(

نصب لوح یادبود در رستوران میکونوس در برلین 
آلمان به مناسبت ترور دکتر صادق شرفکندی،  فتاح 
عبدلی، همایون اردالن و نوری دهکردی از رهبران 

حزب دمکرات کردستان، در این محل 

یکشنبه  2  اردیبهشت/22 آپریل

1۳۳۲ خورشیدی )19۵۳میالدی(
درگذشت  سرتیپ ستاد محمود افشارطوس، 

ریس کل شهربانی در دولت دکتر مصدق که به طرز 
مشکوکی به قتل رسید

1۳۳۸ خورشیدی )19۵9میالدی(
زادروز  قیصر امین پور، شاعر

1۳66 خورشیدی )19۸۷میالدی(
درگذشت محمود محمودی خوانساری - خواننده و 

موسیقیدان

دوشنبه 3 اردیبهشت/23 آپریل

1۳۵۳خورشیدی )19۷4میالدی(
درگذشت بهمن هیربد، مدیر و موسس مجله 

موزیک ایران 
1۳۵۸ خورشیدی )19۷9میالدی(

درگذشت  محمدولی قرنی، نخستین رئیس ستاد 
مشترک ارتش جمهوری اسالمی 1۳۷۳ خورشیدی 

)1994میالدی(
درگذشت ابوالحسن ورزی - شاعر 
1۳۸۵ خورشیدی )۲۰۰6 میالدی(

درگذشت ایرج رستمی روزنامه نگار و ناشر روزنامه 
»ایران نیوز« در شهر گلندل کالیفرنیا

1۳۸6 )۲۰۰۷ میالدی(
درگذشت دکتر هالکو رامبد رجل سیاسی دوران 
حکومت محمدرضاشاه پهلوی، نماینده مجلس 

شورای ملی و دبیرکل حزب مردم و رئیس دفتر و 
مشاور سیاسی شاهزاده رضا پهلوی در تبعید، در 

پاریس
1۳94 خورشیدی )۲۰1۵ میالدی(

درگذشت عزیز اصلی، دروازه بان اسبق تیم ملی ایران 
و باشگاه پرسپولیس در شهر دوسلدروف آلمان پس 
از سال ها مبارزه با بیماری. وی متولد 1۳16 در تبریز 

بود. او از نخستین بازیکنانی است که به بازیگری روی 
آورد و در هشت فیلم بازی کرد. 
1۳94 خورشیدی )۲۰1۵ میالدی(

درگذشت حسین قندی، استاد روزنامه نگاری در 
ایران به علت ایست قلبی در سن 64 سالگی در 

بیمارستان غیاثی در تهران. وی در مطبوعات ایران به 
عنوان »سلطان تیتر« شهرت داشت.

 
سه شنبه 4  اردیبهشت/24 آپریل

1۳14 خورشیدی )19۳۵ میالدی(
تأسیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی 

1۳19 خورشیدی )194۰میالدی(
تأسیس فرستنده  رادیو ایران

1۳۲1 خورشیدی )194۲ میالدی(
زادروز  شهال الهیجی، مترجم، ناشر، و فعال حقوق زنان

1۳۷۷ خورشیدی )199۸میالدی(
درگذشت سپهبد نادر باتمان قلیچ ، رییس ستاد 
ارتش شاهنشاهی در دوره  محمدرضاشاه پهلوی.

1۳۸6 خورشیدی )۲۰۰۷ میالدی(
درگذشت لیلی متین دفتری هنرمند، نقاش و مدرس 
دانشگاه هنرهای زیبا دانشگاه تهران در پاریس. لیلی 
دختر دکتر احمد متین دفتری نخست وزیر پیشین 

ایران و نوه دکتر محمد مصدق بود.

چهارشنبه  5  اردیبهشت/ 25 آپریل

1۳14 خورشیدی )19۳۵میالدی(
شرکت  فرخنده جورابچی، نخستین نماینده  

رسمی زنان ایران  در کنگره ی جهانی زن
1۳19 خورشیدی )194۰ میالدی(

انجام مراسم گشایش دستگاه فرستنده ی »رادیو تهران«
1۳41 خورشیدی )196۲ میالدی(

زادروز  عمادالدین باقی، تاریخدان، نویسنده، فعال 
حقوق بشر، روزنامه نگار، زندانی سیاسی، رئیس و 
بنیانگذار کمیته دفاع از حقوق زندانیان و از اعضای 
سابق سپاه پاسداران و نویسنده کتاب درسی تاریخ 

معاصر دبیرستانهای ایران در اوخر دهه هفتاد 
خورشیدی است

1۳4۸ خورشیدی )1969 میالدی(
شهبانوی ایران  فرح پهلوی به همراهی آندره 

مالرو در پاریس خانه ایران را در خیابان شانزه لیزه 
افتتاح کرد. 

1۳۸4خورشیدی )۲۰۰۵ میالدی(
درگذشت رحیم مؤذن زاده اردبیلی، گوینده اذان 

ایرانی مشهور و تاریخی جهان اسالم در آواز بیات 
ترک و در گوشه روح االرواح 

1۳۸۸ خورشیدی )۲۰۰9 میالدی(
درگذشت بیژن ترقی، شاعر و ترانه سرا  بر اثر 

نارسایی تنفسی در سن ۸۰ سالگی در تهران. وی 
در 1۲ اسفند 1۳۰۸ در تهران متولد شد و از سال 

1۳۳۵ همکاری خود را با رادیو آغاز کرد. 
  کتاب خاطرات زنده یاد بیژن ترقی با عنوان از 
پشت دیوارهای خاطره و کتاب سروده های او   با 

عنوان آتش کاروان در شرکت کتاب موجود هستند  

پنجشنبه 6  اردیبهشت/ 26 آپریل

1۳۳۸ خورشیدی )19۵9میالدی(
زادروز  فریبا صدیقی، قصه نویس و شاعر

1۳۵9خورشیدی )19۸۰ میالدی(
درگذشت اسماعیل مهرتاش، نوازنده ی تار و معلم موسیقی

1۳۷۲ خورشیدی )199۳ میالدی(
درگذشت حسینعلی هروی، نویسنده و پژوهشگر 

ادبیات  و موسیقی  ایرانی
1۳۷9 خورشیدی )۲۰۰۰ میالدی(

درگذشت نورالدین رضوی سروستانی -خواننده و 
ردیفدان- از آثار وی دوره ردیف آوازی به روایت 

نورعلی برومند است.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
20 آپریل تا 26 آپریل  )31 فروردین تا 6 اردیبهشت(

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

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

خبر اول: فاطمه سعیدی، عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس ایران از طرح 
سوال از وزرای دادگستری و کشور در رابطه با عدم دستگیری سعید مرتضوی 

دادستان سابق انقالب خبر داده است.
فاطی جون از وقتی عضو فراکسیون امیدواران )گروه رقیب دلواپسان(  مجلس 
شده و هر چی امید به دولت و نظام داشته به یاس و ناامیدی تبدیل شده، حاال 
می خواد با طرح سوال از وزیرین، حس فضولیش رو ارضا کنه و ببینه واس چی 
مرتضوی قاتل و کالهبردار داره راست راست راه میره و با داشتن حکم قضایی 
زندان بازهم دستگیر نمیشه و تو شهر تهرون تو روز روشن و جلو چشم همه 
متواریه البت مث که فاطی جون نمیدونه که امثال مرتضوی و وزیر و رهبر و حتی 

خودش جز اجزای کثافت همین نظامن و هیچوقت چاقو دسته خودشو نمیبره! 
خبر دوم: اعدام یک مرد جوان در همدان به علت سرقت مسلحانه، اعتراض مردم 
در شبکه های اجتماعی را باعث شد. او خود را به پلیس تسلیم کرده بود و شاکی 

خصوصی هم نداشت!
خدا بیامرزش البته دزدی مسلحانه حتما مجازات داره، هر جای دنیا که باشه ولی 
سواالتی که مطرح میشه اینه که اوال چرا اعدام برای سارق مسلحی که داوطلبانه 
خودش رو معرفی کرده اجرا میشه ولی برای قاتالی حرفه ای مثه مرتضوی که 
دستشون به خون خیلیا آغشته اس دو سال زندان میشه و تازه یارو هم پیداش 
نیست و میگن توی شهر متواری شده! دوما اینکه چرا اول گفتن اعدام نمیشه 
و بعدش با عجله اعدامش کردن؟ سوما اینکه معنی تخفیف در مجازات رو هم 
فهمیدیم! با تماسی که شهروند ایرانشهر با قاضی پرونده داشت، ایشون فرمودن که 
این مرد جوان به سه بار اعدام محکوم شده بود که ما با رافت و رحمت اسالمی 

و الهی دو بارشو بخشیدیم و بهش تخفیف دادیم و فقط یه بار اعدامش کردیم!

خبر سوم: کاوه مدنی معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران از مقام خود 
استعفا داد و از کشور خارج شد. او یکی از نخبگان ایرانی و برنده جوایز متعدد و 

مهم جهانی در زمینه محیط زیست شده است.
رژیم  اصوال  بیرون.  زد  جهنم  اون  از  و  ورداشت  جونشو  عزیز  کاوه  آقا  خب 
آخوندی لیاقت کار با نخبگان و فرهیختگان رو نداره و هر کسی بخواد از خارج 
ایران بیاد و به مملکتش خدمت کنه یا جاسوس میشه یا عامل خارجی! ماجرای 
آقای مدنی به همه نشون داد که به وعده و وعیدهای مقامات جمهوری اسالمی 
نباس محل سگ گذاشت چون به موقعش همشون میزنن زیر قول و قراراشون 
)کاوه مدنی به دعوت حسن روحانی و معاونش به ایران رفته بود(. از طرفی آقای 
دادستان تهران هم فرموده عب نداره که کاوه از کشور خارج شده باالخره یه روز 
بر میگرده! یعنی عاشق این جماعتم با تهدیداشون، یه چیزی گفته که حتی نوه و 
نتیجه های کاوه مدنی هم دیگه پاشونو ایران نذارن البته آقای جعفری خان دولت 
آبادی هم بدونه که ایشاال در یه روزی در آینده که خودش گفته دیگه جمهوری 
اسالمی وجود نخواهد داشت تا بخواد بچه های دانشمند و فرهیخته ایرانی رو 

قلع و قمع کنه!

http://www.08.net/08bus/
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=102132&title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8:%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2&author=%D8%A8%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10992&Status=2
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 Education  1100   آموزش 

CLASSIFIEDنیازمندی های ایرانشهر
 Education   1100    آموزش

 Automobile   2100  اتومبیل

 Notifications  2500  اطالعیه ها

 Properties     2800     امالک

 Sale           3100           حراج

 Sevices        4100        خدمات

رقص، موسیقی، نقاشی ...

تعمیر، صافکاری، فروش، ...

اجتماعی، حقوقی، خصوصی، ...

اجاره، خرید، فروش، ...

دولتی، شخصی، وام ...

پزشکی، حقوقی، مسافرتی...

 Job         6100          کار

   Goods      6500          کاال

 Business   6700   کسب و کار

 Food           7100      مواد غذایی

 Equipments 8100 وسایل ارتباط

 Art              9100                هنر

استخدام و جویای کار، آژانس های کاریابی ...

خرید، فروش،  ...

عمده فروشی، سوپرمارکت، ، ...

پیجر، تلفن، ...

خوشنویسی، نقاشی، رقص...

خرید، فروش،  ...

اتاق و گست هاوس همیشه برای 
اجاره موجود است حتی بطور موقت

 (310) 867-1770

مرکز برابری پارس
جهت یاری رساندن به پناهندگان و 

هم میهنان تازه وارد 
بهاران، شبنم - پارس616-3091 (818)

(818) 774-1414
 (818) 201-0500

به یک نفر راننده، یک نفر گرفیک 
نیازمندیم برق  مهندس  و  دیزاینر 
(310) 422-4692

آبعلي، ماست و دوغ و لبنیات
     (818) 409-0117  

حیدري، مصطفي
 (714) 871-8234

 Automobile  2100  اتومبیل

 Notifications 2500   اطالعیه ها

Properties   2800   امالک

 Sevices   4100   خدمات

 Sale        3100         حراج

کتاب حیف که زود بزرگ شدم 
)خاطرات حمام زنانه (

زیر قیمت بازار
(818) 469-0999

 Job        6100        کار

 Art         9100          هنر

اجتماعی

ایالت مارکت
(310) 659-7070
(310) 659-3528(Super)
(310) 659-9253 (Fish)
(310) 659-9250(Meat)

وودلند هیلز مارکت
(818) 999-4477

ناوی، فریدون   
Accounting Services(Enrolled Agent)

مشاور مالی و مالیاتی
متخصص و مدافع حقوق مالیاتی شما

  Audit در امور آدیت
مشاور مالیاتی متخصص در امور

خرید و فروش امالک و مستغالت
(310) 207-6500
www.consultax.com
info@consultax.com

نیازمندی های ایرانشهر گره گشای نیاز هر ایرانی

818-9 08 08 08
بخش جویای کار و هم اتاقی
 برای متقاضیان رایگان است

 آموزش زبان فارسی

فکوري، مآوا
(310) 741-0085
mfakoori7@gmail.com

آموزش بدنسازی
الدن کالب

(310) 962-7010
wwwladanfitnessclub.com
ladanshow@yahoo.com

آموزش رانندگی
پارس

(818) 996-2945
(213) 388-0989

آموزش کامپیوتر

رنجبر، امیر
(818) 282-3918

صافکاری

خرید و فروش

یوروپین کولیژن کلینیک
(310) 445-5333
(310) 445-3999

 (213) 216-8282

دان تان ال ای موتورز 
نیک والدت 

(213) 748-8951
dtlamotors.com

تعمیرگاه

سي بي اس اتو 
(818) 765-5300
CBSautobody.com

مشاوره

دفتر اداري سوپر دولوکس نو ساز با 
فوت  تا ٦٠٠٠  فوت  از ١٠٠٠  مساحت 
در بهترین منطقه نورت  هالیوود با 
پارکینگ نامحدود و تاالر کنفرانس 
مشترک ١٨ نفرهطبقه اول و طبقه دوم 
با قیمت استثنایي به شرط کردیت 

خوب ٢ ماه رایگان

(818) 523-2600        David

آمورزشگاه ارت 
   Los Angeles Ort College
(323) 966-5444
(818) 382-6000
www.laort.edu

آدامز کولیژن کلینیک 
 (323) 936-3636

جرمن تک 
 (818) 625-8887 
(818) 264-0777

سي بي اس اتو بادي شاپ
(818) 765-5300
CBSautobody.com

مید ولي آتو کولیژن سنتر
(818) 996-1466

آناهایم مرسدس بنز
رامین آرین

مکس توحیدیان
ماش نوذری

(714) 777-7560
(310) 386-0300Cell
AnaheimMercedes.com

بخشی شوران 
(323) 651-0414

Extar Co                       آقایی، خسرو

(310) 315-9622
ExtarCo.com

امینی، دانی
(818) 986-3900
(818) 462-7700
(818) 342-9084

 خسروي، علي
(310) 274-3445
(310) 967-9530

شیمی، نوشین
(310) 498-1090

فرزان، ژانت
 (310) 475-2122
JanetFarzan.com

کاکاوند )پورنگ( مینا
(949) 552-6060
(949) 202-7484 Cell

یک اتاق خواب مبله با تمامی امکانات در 
یک در یک منزل زیبای 5 خوابه برای 

اجاره ماهیانه هزاردالر
(818) 300-7226

حقوقی

فرشي، دکتر آلن
وکیل امور جنایی

(818) 666-3183
www.casedismissed.us

مسافرتی
آژانس مسافرتی شهرزاد

(310) 477-9400
shahrzadtours@yahoo.com

کاشاني همایونفر، مهشید
(310) 666-6816

عمده فروشی

چاپ چاپ
(818) 884-0054 
(818) 776-8833

صدف، شرکت مواد غذائي
(323) 234-6666 

سبالن              319-5411 (480)

سوپرمارکت

اس جي اس     593-1200 (213)  

کي یو مارکت و پرودوس
  (818) 345-4251
(818) 758-9995
shopQmarket.com

خوشنویسی

خوشنویسی کامپیوتری شرکت کتاب
(310) 477-7477
(800) 367-4726

شخصی

استخدام و جویای کار

کافی شاپ جهت تکمیل کادر خود، 
تعدادی آقای جوان و با حسن سلیقه 
هیلز  وودلند  در  همکاری  جهت  را 

دعوت می کند
(424) 395-8293

استخدام َهندی من برای کارهای ساختمانی 
(818) 310-2503

دو  برای  مانیکوریست  نفر  چند  به 
سالن آرایش در سانتا مونیکا و بورلی 

هیلز نیازمندیم 
(310) 990-2780

و  فرهنگی  امور  در  شریک  جویای 
هنری با شرکت کتاب تماس بگیرید
(310) 477-7477
ketab1@ketab.com

 Job        6100        کار

 Infinity کاریابی  خدمات  شرکت 
)ملودی(نگهداری از فرزندان، سالمندان 
نظافت منازل یا دفاترپاره وقت ، تمام 

وقت و شبانه روزی
خانم نیکی           745-1010 (818)  

 Food   7100    مواد غذایی

میکاییل، بهروز
(310) 617-6272
MichaelMikail@aol.com

مفید، اردوان
(310) 948-6071
(949) 223-7214

منیفی، ویدا
(818) 705-7653
VidaMonify.com

Properties   2800   امالک  Automobile  2100  اتومبیل

کالیفرنیا آتو رکینگ
 California Auto wrcking 
(818) 768-7604
AllAutoPartsFinders.com

لوازم یدکی

سینگل،  شده  ریمادل  آپارتمانهای 
١ خوابه، ٢ خوابه بزرگ نزدیک مراکز 
خرید، اتوبوس، متروشهرتارزانا، قیمت 

مناسب، شرایط عالی
برای کسانی که تازه به آمریکا آمده اند 

کیوان           481-1511 (818)

مستر،ریمادل  هیلز،اتاق  لند  وود 
و  مشترک  آشپزخانه  با  مبله  شده، 
پارکینگ اجاره به خانم مجرد850 $ 

یا زوج $1150 
(818) 633-0369

جویای  کانتی  دراورنج  ای  خانواده 
استخدام پرستار کودک بصورت شبانه 

روزی می باشد.  
(949) 293-8824

به خانمی ایرانی با تسلط کامل به زبان 
اسپانیش و انگلیسی برای 5 روز کار در 
دفتر جواهر فروشی  از 9 صبح تا 5 عصر 

نیازمندیم.  
کورش        648-2522 (310)  

با امید پرواز کنید
نماینده هواپیمایی ال عال

پروازهای  بلیطهای  کننده  صادر 
و خارجی داخلی 

(800) 536-6666

رمان)فرهاد فرناندو  مرد دوزنه( را بخوانید 
و در لذت غرق شوید . عباس تهرانی

(310) 477-7477
 
           

اجاره

کالس های خصوصی طراحی و نقاشی 
در لس آنجلس و اورنج کانتی
 در هر سنی ) کودک و بزرگساالن(
در هر سطحی ) مبتدی تا پیشرفته(

شماره تماس جهت اطالعات  بیشتر:
(424) 333-4919
SophiaPezeshk.com

آموزش نقاشی

 Sevices   4100   خدمات

چاپخانه
Torbati Printing 
طراحی و چاپ به زبانهای فارسی و انگلیسی 
(310) 254-6258
(310) 806-0128

شکوفه امین
تنظیم وکالتنامه و انجام سایر

) امورحقوقي در ایران(
(818) 642-7282
shokofeh.amin@gmail.com

خیاطی
پرده ) دوخت - فروش - نصب(

پرده پارس
4210-216 (818)بهزاد ریحانی

www.parsdrapery.com

یک نفر کارگر ماهر برای کارگاه کابینت 
سازی استخدام می شود

(310) 968-3221

نیازمند کار خدماتی با ساعتی ١٠ دالر 
می باشد 

(323) 994-9132

نگران دریافت تیکت رانندگی نباشید 
Justice Ticket مشاور شما برای 
خالصی از عواقب دریافت تیکت

(818) 244-4447

نیاز به هم خانه
در یک کمپلکس لوکس در داون تان 
لوس آنجلس به خانمی محترم که به 

فضای دوستانه عالقمند باشد
اجاره ماهانه 9٠٠ دالر

 مژگان 666-4464 (424)
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نویسنده:  دکترماتیاس کونتزل 

مترجم: فریار نیکبخت 

معرفی نویسنده

دکترماتیاس کونتزل

کارشناس امور ایران و خاورمیانه، و سیاست خارجی آلمان از جمله در زمینه 

گسترش سالح های هسته ای، نخستین محّققی است که ارتباط مستقیم نازیسم و 

بخشی از روحانیون ایرانی در زمان هیتلر را مستند کرده است. 

 بدین ترتیب آچکار تا زمانی که یهودستیزان از نظر او وابسته به گروهی مظلوم 

باشند، به آنان جواز اخالقی می دهد. 

آچکار، همانند بسیاری از همکارانش، مسلمانان را همانند کودکانی جلوه می دهد 

که از عقل بی بهره اند و در نتیجه نمی توان آنان را با معیارهای اخالقی غربی، ارزیابی 

نمود و انتظار داشت که به عمل خود آگاه باشند. ماجد نواز، یکی از مسلمانان 

برجستهء انگلیسی این ارزیابی را  باچنین طنزی به نقد می کشد: » اظهارات یک 

مسلمان معتبر حتماً باید غیرقابل درک و محتاج مترجمی باشد که خشم او را 

»توضیح« دهد«!

در اینجا ما با پدیده ای درگیر هستیم که من آنرا »شرق گرائی« یهودستیزی در جهان 

اسالم یا عرب می نامم، که البته نوعی از نژاد پرستی است – هر چند از دیدگاه 

معتقدینش نوعی نژاد پرستی »خیرخواهانه« قلمداد شود. )خوانندگان توجه فرمایند 

که شرق گرایی یا اورینتالیزم قدیم نوعی از شرق شناسی مستشرقین غربی بود که 

مردمان شرق را مادون غرب دانسته و غرب را حامل تمدن و فرهنگ به شرق 

می دانست. امروزه، متفکرین غرب اورینالیزم را نوعی شیوهء بررسی نژادپرستانه و 

استعماری می شناسند(.

بعضی ها این گفتار آچکار را شاید »نژادپرستی با انتظارات محدود« بنامند گویی که 

یک مسلمان حتماً باید حامل عقاید زننده باشد، در حالی که بعضی دیگر ممکن 

است آنرا »نژادپرستی پدرانه« بدانند. 

عالوه بر مسائل فوق، اتهام »اسالم هراسی«  نیز در برابر ماست.

 این اصطالح، مقوله ای به شدت گمراه کننده است زیرا ضمن اختالط دو پدیدهء 

متفاوت، یعنی تنّفر غیرعادالنه از مسلمانان و نقد موّجه و الزم از اسالم گرایی افراطی، 

اسالم و قرآن، هر دو عمل را )یکسان( محکوم می کند. کلمات بسیار مهم اند. 

این کلمه یا اصطالح تنها به این منظور به کار می رود که با یهودستیزی اسالمی 

برخوردی نشود. این عمل نخست از طریق ترساندن و ارعاب منتقدین یهودستیزی 

اسالمی و سپس به واسطهء اختراع بدیلی در برابر اصطالح »یهودستیزی« صورت 

می پذیرد. اختراع اصطالحات بدیل به منظور برابر نمایی یا تقلیل قبح نازیسم، 

یهودستیزی یا هولوکاست، پدیدهء جدیدی نیست. 

بعضی ها همواره کلمهء »نازیسم« را با »صهیونیسم« همراه می سازند و برخی هرگز 

اصطالح »هولوکاست« را بدون بدیل ساختگی آن »نکبت« )فاجعه – تشکیل کشور 

اسرائیل( بکار نمی برند و البته بدیل امروزی یهودستیزی، همان اسالم هراسی است!

......} این پاراگراف حذف شد {......

 

هم توجیه گران اسالم گرایی افراطی و هم سیاه نمایان فردفرد مسلمانان، دارای نقطه 

نظری یکجانبه هستند، اما در عمل، تاثیر هر کدام، دیگری را نیز تقویت می کند. 

هر دوی این دیدگاه ها، به اقلیت نواندیش یا متجّدد مسلمان که عماًل با اسالم گرایی 

افراطی و یهودستیزی اسالمی مقابله می کنند، پشت می کنند. این پشت کردن، 

عملی غیرقابل بخشش است زیرا که اسالم گرایان افراطی با چنگ و دندان با همان 

اقلیت مسلمانان مدرنیست در حال جنگند. 

3 – برای خروج از این دور باطل چه باید کرد؟

نخستین پیشنهاد من، پیشنهاد مشکلی است: ما باید که جنبشی سیاسی، هم بر علیه 

عوام فریبان دست راستی و هم در برابر سازشکاران دست چپی به راه اندازیم، 

جنبشی که مسلمانان، غیرمسلمانان و مسلمانان تغییر دین داده را که متمایل به 

مبارزه بر علیه یهودستیزی اسالمی و اسالم گرایی افراطی هستند و در این رابطه 

آمادهء فعالیت برای تغییر ذهنیت دولت ها و رسانه ها می باشند را گرد هم جمع کند. 

برپایی یک کنفرانس در اروپا با شرکت افرادی از مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا 

می تواند نقطهء آغازی باشد. 

امروزه، با مسلمانانی که تمایل به ایجاد ارتباط با یهودیان دارند، مانند جذامی ها 

برخورد می شود. این باید که پایان یابد. بنابر این، اولین و مهم ترین قدم این است 

که »جهان را هم از نظر امنیت جانی، هم از جنبهء امنیت اجتماعی، سازمانی و حتی 

امنیت محیط دانشگاه برای مسلمان مخالف یهودستیزی آماده سازیم« این منتقدین 

باید حق داشته باشند قرآن را نیز نقد کنند. 

فلسفه دان تونسی، مضری حّداد، مخالف نادیده گرفتن گفته های قرآن است. حّداد 

چنین می گوید: »متفکرین اسالمی نمی توانند مطالب بالّقوه یهودستیز قرآن را کنار 

بگذارند.  در نتیجه آنها باید که کل بدنهء )قرآن( را با قرائت و تفسیر منطقی به 

دّقت و با جرات بررسی نمایند. 

زمانه برای چنین تالشی آماده است. فضای روشنفکری در جهان عرب بخشاً تغییر 

کرده است. تعداد هر چه بیشتری از مردم دریافته اند که خطری که این مناطق را 

تهدید می کند نه از جانب اسرائیل، بلکه از سوی جهادگرایان سنّی و حکومت دینی 

ایران است. این تجربه به نظر می رسد که دورانی از نرمش را در مناطقی از جهان 

عرب و نه تنها در عربستان سعودی و نه فقط در زمینة اسرائیل و یهودیان بلکه در 

زمینهء مباحث و جریانات سیاسی، آغاز کرده باشد. این جریان با هر دو گرایش 

نژادی،  چه نوع بیمارگونه و چه حالت باصطالح خیراندیشانهء آن که با خلق 

تصّوری از »انسان اولیه و عقب  ماندهء اسالمی«، مسلمانان را در درون فرهنگی 

تغییرناپذیر حبس می کنند، در تضاد است و در نتیجه امکان تشّکل اتّحادی مابین 

مسلمانان و غیرمسلمانان مخالف یهودستیزی را فراهم می آورد. 

دومین پیشنهاد من در سطح حکومتی و کشوری است. موفقیت یا عدم موفقیت 

ما در مبارزه بر علیه یهودستیزی اسالمی، اساساً به عملکرد دولت ها بستگی دارد. 

به عنوان مثال، در آلمان شاهد تالش های فراوانی در محدود کردن یهودستیزی 

اسالمی هستیم که از طریق ترکیبی از آموزش و ممنوعیت های قانونی عمل می کند. 

این تالش ها البته قابل احترام اند، ولی تا زمانی که این نوع از یهودستیزی در قلب 

آن یعنی در تهران، بیروت، غّزه و آنکارا محدود نگردد، عماًل بی اثر خواهند بود. تا 

زمانی که تنّفر از یهودیان متداوماً مسلمانان آلمان را از طریق شبکه های اجتماعی به 

زبان های ترکی، عربی و فارسی تحریک می کنند. سایر تالش ها بیهوده اند. 

بدین ترتیب روشن است که یهودستیزی اسالمی مسئلهء عمده ای در حیطهء 

سیاست خارجی است. این تنها دولت ها هستند که قادر به قطع سیل پیام های تنّفر 

برانگیز از طریق محکوم کردن و مجازات عاملین دولتی و غیردولتی می باشند، که 

پشت سر شیوع و نفوذ یهودستیزی به درون کتاب های درسی،  مساجد و رسانه ها 

قرار دارند. 

متأسفانه، بیشتر دولت های غربی، مسئله یهودستیزی اسالمی را در سایر کشورها 

نادیده می گیرند. به عنوان مثال، رئیس دولت آلمان، آنگال مرکل، خواهان به خطر 

افتادن روابط ویژهء آلمان با حکومت های تهران و آنکارا نیست.

 

4 – چرا به چالش کشیدن یهودستیزی اسالمی دارای اهمیتی ویژه  است؟

امروزه، ما شاهد جنگی ضدیهودی به رهبری اسالم گرایان افراطی هستیم. قصد 

کشتن هر فرد یهودی، جوهر این نبرد یهودستیزانه است. 

در حالی که جنگ سنتی – مانند جنگهای اوکراین و سوریه – با هدف تصرف 

سرزمین و توسعة نفوذ صورت می پذیرد، جنگ ضدیهودی در جهت نابودی 

)نژادی – قومی – دینی( است. 

به عنوان نمونه، جهاد گرایان »حکومت اسالمی« داعش را در نظر بگیرید. آنها در 

اروپا به ویژه موسسات یهودی از قبیل مدرسهء یهودیان در تولوز، فروشگاه کاشر 

یهودیان در پاریس، موزهء یهودیان در بروکسل و کنیسهء یهودیان در کپنهاگ 

را هدف می گیرند. قصد آنها کشتن یهودیان است. مهم نیست که این یهودیان 

صهیونیست باشند یا غیرصهیونیست، یا اینکه موافق یا مخالف سیاست های اسرائیل 

باشند. تنها مسئله ای که مهم است کشتن یهودیان است. 

همین مسئله در اسرائیل هم صادق است. برای حزب اهلل و حماس، مهم نیست 

که موشکهای قسام یا بمب گذاران انتخاری یک کودک را بکشند یا یک پیرمرد 

را، یک هودار ناتانیاهو را یا یک مخالف او را. تازمانی که یهودیان بقتل می رسند، 

آنان به هدف خود دست یافته اند. بسیاری از اسالم گرایان افراطی معتقدند که با از 

میان برداشتن اسرائیل، جهان را نجات داده اند. نگاهی به اظهارات مقامات رژیم 

جمهوری اسالمی ایران،)روشنگر شّدت این احساسات است(:

»ما رژیم صهیونیستی را در عرض هشت دقیقه صاف خواهیم کرد«،

»اسرائیل باید از صحنهء گیتی پاک شود«، »25 سال دیگر، اسرائیل در نقشه )جغرافیا( 

وجود نخواهد داشت«.

یک لحظه فرض کنیم که قدرتی اتمی مانند پاکستان به یک نیروی دیگر اتمی 

مانند هند اعالم کند که »25 سال دیگر، هند در نقشهء جغرافیا نخواهد بود«. فریاد 

جهانیان به عرش خواهد رسید، زیرا بر همه روشن است که هر کس که یک قدرت 

اتمی را تهدید به نابودی نماید، عماًل یک جنگ هسته ای را دامن می زند.

بطور قطع، اسرائیل یک قدرت اتمی است و ایران نیز قابلیت ساختن سالح هسته ای 

را داراست. حیرت انگیز است که زمانی که حکومت تهران اعالم نمود که »اسرائیل 

باید از صحنهء گیتی پاک شود«، فریادی از جایی برنخاست. این رجزخوانی 

اما همهء ما را با نوعی جدید از جنگ کامل روبرو کرده است: جنگ هسته ای 

ضدیهودی!

بدین ترتیب، به چالش کشیدن یهودستیزی اسالمی، عماًل نه تنها در ارتباط با 

حمایت از جوامع یهودی در اروپا و خاورمیانه، بلکه مسئله ای حیاتی در ارتباط با 

صلح جهانی است. 

روی میز تحریریه:                                       

چگونه می توان یهودستیزی اسالمی را به چالش کشید؟
بخش دوم و پایانی

http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104653&title=%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87&author=%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%8C%20%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4%D9%87
http://alikrealtor.com/
http://alikrealtor.com/
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ترین جنایتی بود که میتوان در حق کسی مرتکب شد : جمهوری اسالمی یگانه 
برادر جوان و نابغه ام را ترور کرده بود...قطعا آن بعد از ظهر داغ امرداد ماهی را 
بخاطر دارید که بهمراه آقای عبدالفتاح سلطانی وارد دفترکارتان شدم .ایشان که  
پیشاپیش در جریان ماجرا قرار داشت  خودوقت مالقات با شما را برایم گرفته 
بود . برایتان از دکتر اردشیر حسین پور گفتم : استاد محبوب و توانای دانشگاه  
متخصص ارشد غنی سازی اورانیوم و الکترومغناطیس و دانشمند جوان فیزیک 
اتمی که بخاطر تمرد از غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم در سحرگاه ۲۵ دیماه 
۸۵ )۲۰۰۷ ( طی توطئه ای که خانواده همسرش بدستورعوامل حکومتی درآن 
دخیل بودند در آپارتمان خود در شیرازتوسط عوامل مشترک سپاه - اطالعات  
سناریوی  این  که  آنجا  از  اما    . داد  نسبت  اسراییل  به  آنرا  ورژیم   ترور شد  
بیشرمانه مورد قبول مادرم واقع نشده بود همزمان  روایات مضحک دیگری نیز 
برای توجیه  این قتل  ساخته بودند. در آنروز دیداردرمحل کار شما من پس از 
یکسال ونیم از این فاجعه که تا حدی توانسته بودم بربیماری و زمینگیری ناشی از 

این فقدان بی پایان  غلبه کنم خود را  بشما رسانده بودم تا در یک داد خواهی 
منحصر بفرد که قهرا به سرنوشت ملت ایران و مصالح بین المللی  

جوان  یگانه  .هرچند  باشید  دهنده  یاری  بود  خورده  گره 
بخاطرپاسداشت  وطن  مانند  کم  فرزندان  از  ویکی  ما 

وجدان علمی و پایداری دربرابرخواست غیر انسانی 
بود  رفته  دست  از  حکومت   ملی   منافع  ضد  و 

جمهوری  پلید  های  نقشه  و  شیطانی  امیال  اما 
اسالمی که رسالت خود را در صدور انقالب 
به بهشت  بردن جهانیان  بمنظور کشان کشان 
میدانست و در اینراه از هیچ جنایتی ازجمله 
نداشت  ابا  جمعی  کشتار  سالحهای  ساخت 
همچنان بر جا بود و افشاکردن داستان پرآب 
چشم کشتن اردشیر وانگیزهء آن  میتوانست 
هیوالی  به  رانسبت  جهان  و  ایران  ملت  دید 

بر  مضاف  کند  وسیعتر  خوارحکومت  زندگی 
زندگی  ماههای  آخرین  که  مادرداغدارم  اینکه 

خود را سپری میکرد بعنوان ولی دم هنوز قادر بود 
شهادتها و سرنخهای الزم را قانونا ارائه دهد. 

 آنروزقول و قرار هایی گذاشتیم وگذشتیم . طولی نکشید 
که  شما از کشور خارج شدید  مادرم ماموریت دادخواهی 

فروخفته  فریادهای  از  سرشار  ای  سینه  با  و خود  واگذاشت  بمن 
در گذشت و آقای عبدالفتاح سلطانی بزندان افتاد . تصور من این بود که  در 
دنیای آزاد دست شما برای حد اقل اشاره ای بدین ماجرا - بمنظور هشدارو 
پیشگیری از شرارتهای بیشتر  درپروژه هسته ای - بازتر میشود . اما افسوس که 
همان سماجت برسکوت در مورد اردشیر حسین پورکه در داخل وجود داشت 
برادرم  ترور  از  پس  نیم  و  یکسال  درست  اینکه  تا  یافت  تداوم  نیز  خارج  در 
ناگهان  در دیماه سال ۸۸ ) ۲۰1۰ میالدی( ترور دیگری بعنوان دانشمند هسته 
ای شهید بدست اسراییل اتفاق افتاد ! شوربختانه این زنجیره ء دانشمند سازی و 
شهید بازی  ادامه  یافت   و چندین نفر را که بدالیل گوناگون  از جمله  بخاطر 
تنشهای جناحی و منازعات مالی در وزارت دفاع  ازمنظر رژیم سفاک میبایستی 
حذف فیزیکی میشدند به اشکال گوناگون کشته وطبعا بگردن موساد انداختند تا  
جنایات خود را درزیر امواج پوپولیستی اسراییل ستیزی پنهان کنند و همزمان به 
نکبتی که غرور هسته ای مینامیدند اهتمام ورزندهنوز که هنوز است جمهوری 
اسالمی با سوءاستفاده رذیالنه ازجو سکوت وابهامی که در مورد جنایات هسته 
ای و اتهام بستن به اسراییل مستولی کرده در بزنگاههای الزم » قربانی هسته ای 
« میگیرد : دکتر احمد رضا جاللی که هم اکنون به اعدام محکوم شده و کنشگران 
محیط زیست که اخیرا بسرنوشتی هولناک گرفتارآمده اند از جمله دکتر کاووس 
سید امامی که در زندان بقتل رسید با تنزل موقعیت از عنوان » شهادت بدست 
اسراییل  « به » جاسوسی برای اسراییل «باز هم طعمه های جمهوری اسالمی 

برای توجیه اهداف کثیف خود میباشند. 

آیا فکر نمیکنید  همان دهسال قبل که چگونگی ترور برادرم  دکتر اردشیر حسین 
پوررا برایتان گفتم  با استفاده از شم قضایی خود و امکانات تحقیق و بررسی که 
بیشک برایتان وجودداشت اگر حتی یک روایت معطوف به  احتمال ازآن ماجرا 
را بازگو میکردید سرنوشت پرونده هسته ای و قربانیان بعدی  بگونه ای دیگروبا 

زیانهای کمترجانی و مالی  رقم میخورد ؟
آیا این تعهد اصالحطلبانه شما بود که  مانند رسانه هایی چون صدای آمریکا و 
بی بی سی در مورد جنایات هسته ای چنین مهر سکوت بر لب نهادید یا تهدیدی 

از جانب جمهوری اسالمی صورت گرفته بود ؟!
کشته شدن مناقشه برانگیزاردشیر حسین پورکه یک سرمایه  جدی علمی بود و 
بنا به اظهارنظرکارشناسان و اهل فن در علم فیزیک تنها دو یا سه سال با کسب 
جایزهء نوبل فاصله داشت موضوعی  نبود که با چنین سکوت و راه گم کردنهای 
موذیانه ای  از جانب جمهوری اسالمی بتوان  بسادگی  از کنار آن گذشت و 
بیشک دستهای پنهانی بسیاری برای انسداد رسانه ای این ماجرا در کار بوده اند .
سرانجام   پس ازپیوستن مادرم به فرزند جوان افتاده اش  در حالیکه  
و  فشار  انواع  ودرمحاصرهء  نداشتم  یاوری  و  یار  هیچ  دیگر 
داد  بعزم  بودم   حکومتی  عوامل  محدودیت   و  تهدید 
خواهی آهنگ خروج کردم   و نهایتا پنجسال قبل 
با بر دوش کشیدن همسر بیمارم ازایران گریختم 
و سوگند میخورم که یکی از عوامل موثربرای 
جنایات  آمران  و  عامالن  جهانی  رسوایی 
هسته ای باشم و بر این سلسلهء شوم نقطه 

پایانی بگذارم. 
 در این راستا همواره  سه پرسش را در 
مورد آنچه که جمهوری اسالمی ترورهای 
دانشمندان هسته ای توسط اسراییل مینامد 
پاسخ  عدم  یا  پاسخ  که  ام  کرده  مطرح 

بدانها بسیار تعیین کننده است :
1- چرا جمهوری اسالمی هرگزرسما و در 
یکبار جرات  ای حتی  مذاکرات هسته  طول 
اسراییل  توسط  دانشمندانش  ترور  به  نکرد 

اشاره کند ؟!
۲- چرا جمهوری اسالمی برای کسانیکه خانواده ء 
شهدای هسته ای بدست اسراییل مینامد ) بجز خانواده 
ازطریق   ) نرفت  ومذلتی  دروغ  چنین  بار  زیر  پورکه  حسین 

محاکم بین المللی داد خواهی نمیکند تا برای آنها غرامت بگیرد ؟!
۳ - چرا اسراییل باید برای ترور کسانیکه اساسا تخصص و تحصیالت  مستقیم یا 
قابل اعتنا ونیز مسئولیتهای کلیدی درپروژه هسته ای نداشتند ) بجز دکتر اردشیر 
حسین پورکه بخاطر تمرد مورد غضب قرار گرفت (هزینه کند در حالیکه دهها 
متخصص و کارشناس ورزیده و شناخته شده - از جمله دکتر علی اصغرصالحی 
- سالها به امور هسته ای غیرمجاز ادامه دادند و هیچ اتفاقی هم برایشان نیفتاد  ؟!
در پایان با گرامیداشت مقدم شما بجمع براندازان خواهشمندم یکی از شرایط 
اصلی این مهم را که همانا تاکید بر جنایتها و خیانتهای هسته ای جمهوری اسالمی 
و لزوم شکستن برجام است مد نظر داشته باشید ضمن اینکه هیچ مبارزی درزیر 
پرچم ضد ملی جماعتی که قرار است ساقط شود سخن از براندازی نمیگوید ! 

 ***در صورت تمایل برای کمک به داد خواهی برای برادرجانباخته ام دکتر 
بازماندهء  تنها  بعنوان  من  که  بگیرید چرا  تماس  من  با  پورلطفا  اردشیر حسین 
خانواده با سمت  قانونی  تا انتها پیگیرپرونده این جنایت خواهم بود و برای ادای 

هرگونه توضیح و ارائه شواهد در هر زمان و مکان آمادگی کامل دارم.
با احترام 

محبوبه حسین پور
لس آنجلس / ایاالت متحده 

حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- این میدان یک مرکز تجاری و توریستی محبوب شهر نیویورک 

می باشد- شهری در استان آذربایجان شرقی
2- معبدی تاریخی در شهر کنگاور در استان کرمانشاه-جانشین- 

صدمه و آسیب
3- ساز ضربي- رگ ریز بدن- نام پیشین شهر بابلسر

4- عالمت تجاري- دفتر عکس- ماه نخست فصل پاییز
5- مشاور- آهستگي- جام ورزشي

6- فارسي قدیم- تار بافتن عنکبوت- خواننده
7- مرزبان- طول عمر- نوعي حلوا- خط کش مهندسي- فرمان 

خودرو
8- ولنگار- ناشایست

9- اثر پا- بوي پشم سوخته- بوییدن- برهنه- واحد شمارش گاو
10- نظر و دید- از شهرهاي مهم ترکیه- پهلو و کنار

11- آرزو- در ایاالت آمریکا،  به ایالت نقره اي معروف است- 
دودکش

12- سرپیچي کردن- از شهرهای استان تهران- نوعي  خودروي 
کره اي

13- پنهان شدن- مالقات- ضمیر جمع
14- میان و وسط- زبانزد- وسایل نوزاد

15- تیردان- مجسمه بزرگی که در سال 1886 میالدی توسط 
فرانسه به ایاالت متحده آمریکا هدیه داده شده است.

عمودی:
1- ردیاب- موزه ای در پاریس فرانسه که در سال 1880 میالدی 

بر روی عموم باز شده است
2- نوعي زندان- متعصب- از پرندگان

3- ویتامین انعقاد خون- آبرسان عهد قدیم- ابزار و وسایل
4- درک و شعور- زندگي کن!- تنها- سخا

5- ظرف آبخوري- شهری در استان کردستان- کیسه مشک آهو
6- حشره سمي- نوعي خواهر و برادر- رایحه- مرد بي زن

7- شتردار- سخت و مشکل- ردیف قالي
8- نوعی ممیون بزرگ- رفوزه شده

9- عید ویتنامي- کارمند زیردست- جنون مردم آزاري
10- اهلي- سه کیلوگرم- نظریات و عقاید- چشم روشني و تحفه

11- نوعی رنگ سبز- محل جلوس پادشاه- تنبل
12- قسمت جلوی میدان جنگ- جاده قطار- از موجودات 

نامرئی- راز نهفته
13- منطقه تفریحي تهران- دلیل و برهان- کالم تعجب بانوان

14- از شهرهاي کشور مراکش- کالم شرط- داراي شرف و 
اعتبار

15-  مجموعه ای تاریخی و معروفترین دژشهر در یونان- از 
نیروهاي نظامي

ادامه مطلب از صفحه 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 20 آپریل  2018
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

www.AXS.com
https://uncensoredbook.com/
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=5c13dd02-6b3c-4b54-9837-59b56b995d5c
www.MyIranBook.net
https://www.08tickets.com/tickets/rumi-haffez-120963#buy
http://www.rebeccamolayemarts.com/
https://www.08tickets.com/tickets/balcony-120637#buy
https://www.08tickets.com/tickets/balcony-121139#buy
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=692f7d84-6052-45bd-9eba-4cc4c05b1bf8
https://www.08tickets.com/tickets/rumi-haffez-120963#buy
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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سیاست ضد رژیم جمهوری اسالمی ایران، دو چهره جدید سیا و 
وزارت امور خارجه آمریکا

در  ایران  معاصر  تاریخ  پژوهشگر  فرد  قانعی  عرفان 
گفتگوی با ایرانشهر چنین اظهار داشت: تعیین وزیر امور 
خارجه آمریکا " مایک پمپئو"  بیانگر سیاست خارجی 
آمریکاست.  خارجی  سیاست  بر  امنیت  تاثیر  و  ترامپ 
وی در ایام ریاست بر سیا تالش داشت نقش عملیات 
ضد ترور سیا را فعال کند و در خاورمیانه جبهه ای علیه 
ایران تشکیل دهد و دلیل موفقیتش این بود که کشور 
قطر از مدار عربستان اخراج شد. در ایام سناتوری نیز 
بر  زمان  آن  تا  که  را  ایران  با  ای  هسته  قراداد  الحاقیه 
همگان پوشیده بود افشا کرد و آن عدم پیش بینی بازدید 
از تاسیسات نظامی موشکی سپاه بود. او به صورت بسیار 
علنی مخالف آزادی پولهای بلوکه شده ایران بود جرا 
که او بر این اعتقاد بود که جمهوری اسالمی از این پول 
در ایجاد آشوب در منطقه هزینه خواهد کرد که حدس 
او کامال صحیح بود. این پژوهشگر اپیش بینی می کند 

که پمپئو در دوران وزارت امور خارجه خود سیاست 
عملی بیشتری هم گام با ترامپ علیه ایران پی خواهد 
گرفت. گرچه رژیم ایران به کرات جنبش های مردمی 
2009 و دسامبر 2017 را تلویحا طرح سیا می داند اما 
جنبش های معاصر مردم ایران خودجوش و مستقل و 
رستاخیزی است برای نابودی اختاپوس مذهبی در ایران 

است و این جنبش ها ادامه خواهند داشت. 
 یادآوری می شود کتاب "عرصه نبرد" از مایکل فلین 
و مایکل لدین با ترجمه عرفان قانعی فرد در اوائل سال 

2017 منتشر شد
امور  وزیر  رایس  کاندلیزا  خانم  کتاب  اکنون  هم  و   
خارجه سابق آمریکا در دوران پریدنت بوش پسر توسط 
همین پزوهشگر در حال ترجمه است و بزودی توسط  

انتشارات شرکت کتاب به چاپ خواهد رسید.

http://www.shanainsurance.com/
http://radis.org/
https://www.adlilaw.com/
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101952&title=A%20Concise%20History%20of%20Iran:%20From%20the%20early%20period%20to%20the%20present%20time&author=Shirazi,%20Saeed
http://repairs.arioantique.com/
https://www.facebook.com/iraniankhadamat

