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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

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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» مینا جواهربین« نویســنده کتابهای کودکان به زبان انگلیســی طی مراسمی در 
روزهای ۷ و ۸ ســپتامبر از کتاب های خود در دو  کتاب فروشی مستقل رونمایی 
کرد. این مراســم در کتابفروشــی ریورســاید و دیگری در کتابفروشی مونتروز 

برگزار گردید.
مینا جواهربین، نویســنده ایرانی متولد تهران در سنین کودکی به همراه خانواده 
خود به کشــور آمریکا مهاجرت کرد. وی تحصیالت دانشگاهی خود را در رشته 
معماری ادامه داد و پس از مدتی کار در زمینه معماری به نویسندگی روی آورد.
آثــار وی تاکنون بــه زبان هایی مانند چینــی، ژاپنی و پرتغالی ترجمه شــده و 
توانســته اند وارد لیست های معتبر کتاب های آمریکایی شوند. وی تاکنون توانسته 
جوایز متعددی را کســب کند. کتاب »پیام پنهان« نوشته مینا جواهربین در مدارس 

کشور آمریکا تدریس شده است.

رونمایی کتاب های 
میناجواهربین در کتابفروشی های 

جنوب کالیفرنیا

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 
ترامپ و تعیین تکلیف ویزای ظریف

با نزدیک شدن گشایش هفتاد و چهارمین مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد در نیویورک در 1۷ سپتامبر 2019 و 
حضور روسای جمهوری، دیگر سران، نمایندگان و هیئت 
های 193 کشور عضو سازمان ملل در این مجمع و عدم 
تعیین تکلیــف پرونده تقاضای اجــازه ورود وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران به آمریکا ، دکتر جمشید 
ایرانی فارغ التحصیل دانشگاه بروکلین و وکیل مهاجرت 
و امور پناهندگان در نیویورک، در مقاله ای عنوان کرده 
اســت ، گرچه برنامه ریزان سازمان ملل، سخنرانی های 

ترامپ و روحانی را برای 25 ســپتامبر اعالم نموده اند و 
در مورد مالقــات احتمالی این دو رئیس جمهور گمانه 
زنی هایی شده، اما تاکنون هیچ مقامی درباره صدور ویزا 

به ظریف صحبتی به میان نیاورده است.
دولت ترامپ از یک طرف وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
ایران را در لیســت تحریم های خود قرار داده و وی را 
بعنوان تروریست و یا حامی تروریسم به حساب می آورد 
و از طرف دیگر وی را دســت آویز و بلندگوی آیت اهلل 
خامنه ای می نامد که هیچ اختیار تعهدی و اجرایی ندارد. 

http://pjbehkar.com/
http://e-frt.com/
www.doctorheydari.com
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101788&title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&author=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9
https://www.laort.edu/
https://www.yadidi.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
https://www.heidarilawgroup.com/
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آیا دولــت آمریکا می تواند از صدور ویزای 
دیپلماتیــک به وی بعنوان نماینده رســمی 

دولت عضو سازمان ملل خودداری کند؟
جواب چنین سئوالی را می توان در معاهده َمقر سازمان ملل مورخ 26 ژوئن 194۷ 
که در شــهر لیک ساکسز نیویورک امضاء شد جستجو کرد. ماده 4 معاهده َمقر در 
بند 11 و تبصرهای 1 الی 5 آمریکا را متعهد به تسهیل رفت و آمد بدون مشکالت 
حقوقی نمایندگان کشورهای عضو می نماید. »مقامات فدرالی، ایالتی و محلی ایاالت 
متحده آمریکا نباید هیچ گونه موانعی برای رفت و آمد اشــخاصی که دولت های 
عضو برای مأموریت های خود اعزام می شوند به عمل آورد.« دولت آمریکا موظف 
به پذیرا بودن نمایندگی های دولت ها در ســازمان ملل می باشد که طبق آن باید 
برای آنها مصونیت قائل شــود، بنابراین آمریکا در چهارچوب معاهده َمقر موظف 
است شرایطی را برای کشورهایی که افرادی را به عنوان نماینده یا کارشناس معرفی 
می کنند ایجاد کند تا بتوانند در ســازمان ملل حضــور یابند. ماده 13 این معاهده 
تصریح می کند: »صدور روادید برای حضور هیأت های نمایندگی دولتهای عضو، 
دیپلماتهای آنها و افراد وابسته، الزامی است و در این خصوص حداکثر سرعت باید 

لحاظ شود.«
گرچه َمقر سازمان ملل در شهر منهتن نیویورک بوده اما این سازمان خود به تنهایی  
صاحب هویتی مستقل و دولتی می باشد. بعنوان مثال این سازمان حق دارد نیروی 
نظامی برای تأمین امنیت، تهیه گذرنامه و تمبر پستی مستقل خود و یا رسانه رادیوئی 
یا تلویزیونی خود را داشــته باشــد و ماموران دولت میزبان، آمریکا، حق ورود به 
َمقــر در غیاب مجوز دبیرکل این ســازمان را ندارند. توجیه دولت آمریکا در منع 
ورود برخــی افراد مســائل امنیت داخلی را مطرح می کند  کــه آن هم با رعایت 
برخی شــرایط برای کشور میزبان در نظر گرفته شــده است. بعنوان مثال در سال 
19۸0 زمانی که یاسرعرفات رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین )نام آنزمان( موفق 
به شــرکت در مجمع عمومی سازمان ملل نشد با طرح  دعوایی و مداخله سازمان 
ملل و تشکیل دیوان داوری، مسئله میان سازمان ملل و ایاالت متحده آمریکا برطرف 
شد. اما در سال 19۸4 زمانی که عرفات مجددا برای شرکت در اجالس ساالنه در  
شهرنیویورک بود و شــب هنگام به تماشای کنسرتی در لینکن سنتر دعوت شده 
بود شــهردار وقت نیویورک، رودی جولیانی، وی را در مقابل دید دیگران از محل 
کنســرت اخراج نمود. و یا مجددا بعلت عدم  صدور ویزا به یاسرعرفات در سال 
19۸۸ سازمان ملل ناچار شد محل برگزاری جلسه ساالنه خود را به سوئیس انتقال 
دهد. دولت آمریکا با تصویب قوانین داخلی و توجیهات امنیتی و اعمال فشــار تا 
حدی خود را از معاهده های سازمان ملل منفک نموده  است. در سال 2004 زمانی 
که دولت ایران حمید ابوطالبی را بعنوان ســفیر دائم جمهوری اسالمی در سازمان 
ملل معرفی نمود دولت آمریکا از صدور ویزای دیپلماتیک به وی خودداری کرد و 
اعالم نمود او یکی از افراد گروگانگیر سفارت آمریکا در ابتدای انقالب ایران بوده 

است. دولت آمریکا ادعا نمود حتی حضور وی در سازمان ملل )نه در آمریکا( می 
تواند منافع و امنیت آمریکا را به خطر بیندازد. چندی پیش و قبل از قراردادن جواد 
ظریف در لیست تحریمها، دولت آمریکا با صدور ویزا به وی رفت و آمد ظریف در 

نیویورک را شدیدا محدود نمود.
در زمان حکومت معمر قذافی، رهبرســابق لیبی، زمان ســخنرانی از پشت تریبون 
ســازمان ملل در حالی که محافظین زن خود را در کنارداشــت، متن آماده شــده 
ســخنرانی خود را پاره کرد و به اعضاء مجمع عمومی پیشنهاد داد تا با تقبل هزینه 
تغییر َمقر سازمان، آنرا به پایتخت لیبی انتقال دهد. تغییر َمقر سازمان ملل تنها با رأی 
دو ســوم اعضا مجمع عمومی ممکن است اما از آنجائی که بیشتر بودجه سازمان 
ملل از طریق دولت آمریکا تأمین میشود، تا بحال چنین پیشنهادی بطور جدی مطرح 
نشده است. مسئله صدور ویزا به وزیر خارجه ایران به یک معضل سه بعدی تبدیل 
شده است. از یک طرف ایران در مقابل آمریکا قرار گرفته است، از طرف دیگر ایران 
در مقابل سازمان ملل قرار گرفته است و از طرف دیگر سازمان ملل در مقابل آمریکا 
گرفته اســت. تحریمهای  یکطرفه و روزافزون آمریکا علیه دولت ایران این معضل 
را سنگین تر و پیچیده ترمی نماید. باید اضافه شود دفتر نمایندگی ایران در سازمان 
ملل بغیر از اعتراض کتبی نســبت به این مســئله طرح دعوایی را به دیوان داوری 
تسلیم ننموده است. واضح است که وظیفه و مسئولیت عملی سازمان ملل در این 
میان برای حل چنین مسائلی برای همیشه مهمتر از دیگران می باشد. آنچه در دوره 
زمامداری رئیس جمهور ترامپ مشاهده شده است، عدم اراده و یا خواست سازمان 
ملل می باشد که شاید به دالیل کمکهای مالی فراوان آمریکا تا بحال در مقابل کشور 
میزبان نایستاده و تعهدات آن را به این سازمان بین المللی از طرف 193 کشور عضو 
به چالش نکشــیده است. و باز شاید هر سه طرف این مسئله معتقدند آقای ترامپ 
از قدرت خود اســتفاده کرده و در لحظه آخر فرمان صدور ویزای ظریف را صادر 

خواهد کرد. 

در کانون خبر: تصویر هفته:                                                   ژاک فراست  

داوود رشیدی حائری
هنرپیشه تئاتر، سینما و تلویزیون ایران 

ادامه مطلب خبر اول از صفحه 1

خبرگزاری
 ایرانشهر
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www.cbsautobody.com
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http://iranshahrnewsagency.com/ServiceDetails.aspx?ItemId=20249#.XN87ahRKiM8
http://iranshahrnewsagency.com/ServiceDetails.aspx?ItemId=20249#.XN87ahRKiM8
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اجرای روند استیضاح دانالد ترامپ آغاز شد

»جان گرامندی« نماینده دموکرات لس آنجلس درکنگــره آمریکا در مورد آغاز روند 
استیضاح رئیس جمهور آمریکا گفت: ما یک رئیس جمهور فاسد داریم و نیاز داریم که 

واقعیت را یک به یک به مردم آمریکا نشان دهیم.
این که ممکن است به رأی گیری در مورد استیضاح رئیس جمهور برسیم و یا به برگزاری 
دادرسی در سنا دست بیابیم، همه در مسیر راه مشخص می شود و ما نیاز داریم که این 

واقعیت ها را کنار هم بگذاریم. این وظیفه ماست و ما باید به آن عمل کنیم.
ناگفته نماند که از آغاز روند رسیدگی و حقیقت یابی در مورد خالف های رئیس جمهور 
و پیشگیری از اجرای عدالت، اختالف میان دموکرات های کنگره را بیشتر جلوه داده 
اســت و مخالفان به موضوع زمان نزدیک انتخابات 2020 و امکان شکست در روند 

استیضاح اشاره می کنند.

عامل آتش سوزی قایق تفریحی، 
خواب کارکنان یا باتری لیتیوم تلفن؟

انتشــار گزارش مقدماتی اداره ملی ایمنی ترابری آمریکا نشان می دهد که همگی 
کارکنان قایق تفریحی درحادثه ســانتا بارباراکه در 2 سپتامبر پس از آتش سوزی 
موجب مرگ 34 نفر شده است، در خواب بوده اند و با این که قانون و مقررات 
نشــان می دهد که براساس گواهینامه و پروانه کار، یک نفر به عنوان مراقب باید 
همواره بیدار باشد و پنج نفر از کارکنان قایق که زنده مانده اند، گفته اند که به سبب 

توده انبوده آتش، قادر نبوده اند دیگران را از آتش سوزی آگاه و نجات دهند.
گرچه پیش از این، اعالم شده بود که منبع آتش سوزی، محل شارژ کردن باتری 
های تلفن بوده و باتری لیتیوم موجب آتش ســوزی شده است، لیکن گزارش 

مقدماتی آن را تأیید و اعالم نمی نماید.
از سوی دیگر، با تغییر آب و هوا و از موج افتادن آب های اقیانوس در منطقه، 

باقیمانده قایق تفریحی، از عمق اقیانوس بیرون کشیده شده است.

http://www.kianpourchb.com/
http://www.apcenters.com/
https://www.08tickets.com/tickets/jashne-zadroz-molana-174254#buy
http://08global.net/
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مرتضی تمدن

متولد 133۸ در شهرکرد است؛ مدرک
کارشناسی ارشد مدیریت دارد

مسئولیت ها:
-عضو جهاد سازندگی استان چهارمحال و بختیاري از 135۸ تا 136

- عضو سازمان تبلیغات اسالمی استان چهارمحال و بختیاري در سال 136
- فرماندار استان چهارمحال و بختیاري از 1362 تا 13

- رئیس سازمان آب استان چهارمحال و بختیاري از 1365 تا 13۷
- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاري از 13۷2 تا 13

- رئیس سازمان صداوسیماي استان قم از 13۷6 تا 13۷9
- رئیس سازمان صداوسیماي استان خراسان از 13۷9 تا 13۸3

- نماینده شهرکرد در مجلس شوراي اسالمی از 13۸3 تا 13۸۷
- مشاور اقتصادي رئیس جمهور از خرداد 13۷۸ تا مهر 13۸۷

- استاندار تهران از مهر 13۸۷ تا شهریور 1392

برخی از موارد نقض حقوق بشر
مرتضی تمدن به عنوان استاندار تهران نقش موثري در سرکوب اعتراضات و تجمعات 
مسالم تآمیز پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 13۸۸ )در استان تهران( داشته 
است. مرتضی تمدن به عنوان استاندار و رئیس شوراي تأمین استان تهران، افزون بر 
عدم صدور مجوز براي اجتماعات مسالم تآمیز سهم مهمی در دستگیري و برخورد 

با معترضان و تجمعات مسالم تآمیز داشته است.
در 1۸ تیر 13۸۸ ، مصادف با دهمین سالگرد حوادث 1۸ تیر 13۷۸ کوي دانشگاه

تهــران، مرتضی تمدن با بیــان ای نکه هیچ مجوزي براي تجمعــات روز 1۸ تیر 
درخواست و صادر نشده است، از برخورد شدید با تجم عکنندگان خبر داد : و گفت
»اگر چنانچه افراد معدودي بخواهند با گوش دادن به فراخوان شبکه هاي ضدانقالب 

تحرک ضد امنیتی داشته باشند زیر گام هاي مردم هوشیار ما له خواهند شد «

قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري
اتحادیه اروپا و وزارت خزان هداري ایاالت متحده آمریکا

اتحادیه اروپا در 1۸ مهر 1390 ) 10 اکتبر 2011 ( 29 مقام ایرانی از جمله مرتضی 
تمدن را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته 
اند از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی هاي این مقامات نیز 
در اروپا توقیف شد. بر اساس مصوبه اتحادیه اروپا مرتضی تمدن به دلیل مسئول 
بودن در »دستگیري و سرکوب معترضان« به نتایج انتخابات ریاست جمهوري سال 

13۸۸ و »مستأصل کردن« میرحسین موسوي و مهدي کروبی تحریم شده است.

وزارت خزانه داري ایاالت متحده آمریکا نیز در خرداد 1393 مرتضی تمدن را به 
دلیل »ایجاد محدودیت براي آزادي بیان و تجمعات مسالمت آمیز« »آزار میرحسین 
موســوي و مهدي کروبی« و »دســتور قطع ارتباطات تلفن هاي همراه در جریان 

اعتراضات« در فهرست مجازات هاي حقوق بشري خود قرار داد.
بر اساس این تحریم دارایی هاي احتمالی مرتضی تمدن در آمریکا توقیف و از ورود 
او به این کشــور جلوگیري می شود. همچنین شهروندان ایاالت متحده حق هیچ 

چگونه معامله اي با او نخواهند داشت.

مرتضی تورگ )تورك(

معاون امنیتی دادستان تهران

متولد سال 1356 در اهواز است

مسئولیت ها:
- رئیس دادگاه انقالب اندیمشک

- معاونت قضائی رئیس کل دادگاه هاي عمومی و انقالب اهواز تا اسفند۸۸ 13
- فرماندار استان چهارمحال و بختیاري از 1362 تا۸۸ 13

- رئیس دادگاه انقالب اهواز از 13 آبان 13۸۷ تا احتماالً اسفند۸۸ 13
- سرپرست مجتمع قضائی ویژه جرایم خاص اهواز از 2۸ بهمن 13۸۸ تا احتماالًاسفند 13۸۸

- سرپرست دادسراي ناحیه سه تهران )دادسراي ویژه زمین خواري( از اسفند 13۸۸ 
تا 26 فروردین 1392

- معاون امنیتی دادستان تهران و سرپرست دادسراي امنیت )شهید مقدسی مستقر 
در اوین ( از 2۷ اسفند 1391 تا کنون

- رئیس کمیته اخالق فدراسیون فوتبال از 3 مرداد 1395 تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
مرتضی تورگ به سبب سم تهاي قضائی اش در اهواز و تهران نقش موثري در نقض 
حقوق بشر داشته است؛ فشار بر زندانیان سیاسی و نداشتن استقالل در قضاوت و 
تصمی مگیري در صدور احکام قضائی از جمله برخی از موارد نقض حقوق بشر 

از سوي اوست.

1. نقض حقوق بشر در زمان ریاست دادگاه انقالب اهواز
صدور احکام سنگین حبس براي فعاالن مدنی برخی از موارد نقض حقوق بشر از 
ســوي تورگ در زمان ریاست دادگاه انقالب اهواز است. به عنوان مثال شعبه یک 
دادگاه انقالب اهواز به ریاست مرتضی تورگ در اسفندماه 13۸۸ ابوالفضل عابدینی، 
فعال مدنی و حقوق بشر، را به 11 سال حبس تعزیري محکوم به گفته محمد اولیایی 

فرد، وکیل ابوالفضل عابدینی، مرتضی تورگ »همکاري تنگاتنگی با سیستم امنیتی 
در صدور احکام براي فعالین سیاســی داشته است« بر اساس شهادت وحید احمد 
فخرالدین، وکیل ابوالفضل عابدینی، او در اسفندماه 13۸۸ در حالی بازداشت شد که

بیست سی مامور مسلح از در و دیوار منزل شخصی اش باال رفته و با ضرب و شتم 
او را بازداشت کرده بودند« عابدینی همچنین طی تماس تلفنی که از زندان کارون با 
وحید احمد فخرالدین داشته است اعالم کرد که »ضرب و شتم« شده است. اخبار 
منتش رشده در رسانه ها حاکی از آن است که این زندانی سیاسی در ایام بازداشت 
اولیه در بازداشــتگاه امنیتی اهواز بارها توسط مامورین امنیتی با کابل و تسمه کولر 

آبی ضرب و شتم شده بود.
ابوالفضل عابدینی، فعال حقوق بشــر و روزنامه نگار، 12 اســفند 13۸۸ در اهواز 
بازداشــت شد. دادگاه انقالب اهواز او را به پنج سال حبس به اتهام ارتباط با دول 
متخاصم، پنج ســال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه هاي 

بیگانه و یک سال حبس به اتهام عضویت در مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران
محکوم کرده بود.

پژمان )رو ح اهلل( موســوي رحیمی، فعال فرهنگی و عضو انجمن فرهنگی هنري 
ســایه، از دیگر فعاالن مدنی اســت که در د یماه 13۸۸ از سوي شعبه اول دادگاه 
انقالب شهر اهواز با قضاوت مرتضی تورگ به پنج سال حبس شامل دو سال حبس 
تعزیري و سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود پیام ابوطالبی، وکیل پژمان موسوي 
رحیمی، این حکم را داراي »ایرادات اساسی حقوقی« دانسته و خواهان تجدیدنظر 

در آن شده بود.
2. نقض حقوق بشر در زمان تصدي سرپرستی دادسراي اوین

با راه اندازي دادسراي شهید مقدس )اوین( در سال 13۸۸ وظایفی که پیش از این 
براي شعبه امنیت دادسراي انقالب تعریف شده بود بر عهده این دادسرا گذاشته شد. 
تعقیب، تحقیق و بازپرسی، صدور کیفرخواست، اجراي احکام متهمان به ارتکاب 
جرائم علیه امنیت ملی و همچنین تصمی مگیري درباره مرخصی و سایر امکانات 
زندانیان سیاســی در محدوده جغرافیایی استان از جمله وظایف این دادسرا است 
همچنین از اول شهریور 1390 بر اساس دستور دادستان تهران پروند ههاي »تجاوز 
به عنف، ســرق تهاي مسلحانه و شــرار تها« نیز در صورت تشخیص سرپرست 

دادسراي شهید مقدس به این دادسرا ارجاع می شود.
در ابتداي تشکیل، بیشتر افرادي که پرونده آ نها در این دادسرا رسیدگی شد بازداشت 
شــدگان پس از انتخابات سال 13۸۸ بودند و پرونده برخی متهمان به جرائم علیه 
امنیت ملی که از شهرهاي دیگر به زندان اوین آورده شده بودند نیز در این دادسرا 

رسیدگی می شد.
بر اساس شهادت برخی از زندانیان سیاسی و وکالي آ نها که نزد عدالت براي ایران 
محفوظ اســت، دادسراي اوین فضایی »رع بآور« دارد و از بند 209 اوین امنیتی تر 
اســت. همچنین برخی زندانیان سیاسی شهادت داد هاند که رئیس دادسرا به طور 

مشخص و آشکار با »سوءاستفاده از قدرت قضائی خود« زندانیان را تهدید می کند

معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب »چهره جنایت« انتشارات سازمان عدالت برای ایران - شماره 8

ادامه در شماره بعد 
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آغازی نو 
عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد

اگر چه اضافه وزن بیماری نیست اما ریشه 
اکثر بیماری هاست

 
برای آشنائی و مشاوره رایگان و دستیابی 

به راه حلهای مناسب بدون ورزشهای 
سخت و محدودیتهای غیر قابل تحمل 
با ما تماس بگیرید تا به راحتی به دنیای 
سالمتر و زیبا تر دلخواه خود قدم بگذارید

The New Beginning
Without Health, Life is Meaningless. 

An Excessive Amount of Weight is the Root of 
Many Physical and Mental Illnesses.
Let us Help you Reach your Optimal Health

Take a New Step Into a Happier and Healthier 
Life by Contacting Us for a Free Consultation! 

(310) 854-9535

مقاله:                                                                                                                                     نوشته: امیر رنجبر، محقق و نویسنده        

وقتی حافظ شــیراز فرمود: »بََسم حکایت دل هست با نسیم سحر ... ولی به بخت 
من امشــب سحر نمی آید«، هنوز سحری در زبانه های جهل و نادانی آتش نگرفته 
بود اما قرن ها بود که سحرهای دیگر همچون ژاندارک در آتش نادانی مذهبی، در 
آن زمان کلیسایی و این زمانه اسالمی، سوخته اند و این هولوکاست جنسیتی برای 
زنان ایران همچنان ادامه دارد، این بار سحر خدایاری، دختر آبی که در شعله های 

سرخ بیداد مذهبی سوخت ...
خبر درگذشت دخترآبی بر اثر خودسوزی آن هم در میانه روزهای مراسم مذهبی 
تاسوعا و عاشورای حسینی بسیار تکان دهنده و تلخ بود. سحر خدایاری بدلیل تالش 
برای ورود به ورزشگاه آزادی تهران برای دیدن بازی استقالل و العین در اسفند ماه 
ســال 139۷ توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر و بازداشت شد. او که پس از 
بازداشت به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود، به قید وثیقه آزاد و منتظر تشکیل 
دادگاهش شد. سحر خدایاری چند روز پیش بابت پس گرفتن تلفن همراهش که 
توسط دادگاه ضبط شــده بود به دادگاه انقالب مراجعه می کند اما قاضی پرونده 
حضور نداشــته و در نتیجه جلسه دادگاهش تشکیل نمی شود. او در دادگستری 
می شنود که درصورت محکومیت ممکن است به تحمل شش ماه تا دوسال حبس 
بابت تالش برای ورود غیرقانونی به اســتادیوم محکوم شود. بر اساس این شنیده، 
دختر آبی در مقابل دادگاه انقالب تهران دست به خودسوزی می زند. وی پس از 
این رخداد مدتی را در بیمارســتان بستری بود تا این که در 1۸ شهریور 139۸ در 
»بیمارســتان سوانح و سوختگی مطهری تهران« جان خود را از دست داد. وی در 

زمان مرگ 29 سال سن داشت.
به یاد داریم، در اواسط سال 2010 و در آغاز اعتراضات مردمی علیه حکومت زین 
العابدین بن علی در کشور تونس، خودسوزی یک دستفروش جوان به نام محمد 
بوعزیزی در اعتراض به ممانعت پلیس از کسب و کارش، انفجار خشم ملت تونس 
را در پی داشــت و طومار حکومت دیکتاتوری بن علی را در هم پیچید ...، اما در 
ایران فقط شاهد خروش مجازی آنالین )!( آن هم فقط جمعی از مردم آگاه و چهره 
های ورزشــی و سلبریتی بر علیه این ظلم آشــکار بوده ایم. نه خبری از اعتراض 
و اعتصاب اســت و نه خبری از بایکوت و خروش و خشم مردمی در تاسوعا و 
عاشورای حسینی! جسد سوخته سحر خدایاری یا همان دختر آبی هوادار دو آتشه 
استقالل )تاج( از سردخانه به گورستان برده می شود و شاید یکی از این شب ها، 
یکی از اعضای خانواده سحر به تلویزیون حکومتی بگوید: »سحر بیماری حاد روانی 
داشت و بارها قصد خودکشی کرده بود تا اینکه باالخره روزی که به دادسرا رفت و 
داروهایش را مصرف نکرده بود، خودکشی کرد و ...«؛ حکومتی و دولتی ها ساکتند 
و برخی به یک توییت یا پست اینستاگرامی همدردی یا تذکر بسنده کردند. باشگاه 

استقالل برای دختر آبی تسلیت گفت اما مردم!
اما مردم عموما مشغول عزاداری، نذری دادن و مراسم گرفتن و ...، غافل از اینکه 
شاید سوختن ژاندارک در آتش کلیسا و سوختن سحر در آتش کینه مذهبی حکومت 
که از بطن همین جامعه در آمده و نداشتن فرصت برابر بین زن و مرد نتیجه همین 
نادانی و تعصبات مذهبی مراجع تقلید و متاسفانه بخش زیادی از مردم ایران است 
که اهمیتی به پایمال شدن حقوق اولیه شان توسط استبداد مذهبی روحانیون )درست 
مشابه قرون وسطای اروپا که کشیشان بر مردم حکم می راندند و بر اساس باورهای 
دینی شان مخالفان را زنده زنده می سوزاندند تا ارواح خبیث از کالبد قربانیان خارج 
شود.( نمی دهند و سرگرم این تسلسل بی سرانجام تقلید کورکورانه و بدون تفکر 
و منطق مراجع و شوارع دین شان هستند بنابراین این نابرابری های اجتماعی ادامه 
خواهد داشت. تا زمانی که توده مردم نه فقط در ابرشهرهای بزرگ ایران بلکه حتی 
در دهات و روستاهای دور افتاده اراده ملی برای تغییر روند مذهب پرستانه فعلی 
در کشور نداشته باشند و نسل جوان ایرانی اسیر چنگال عقاید مذهبی )به ویژه از نوع 
من در آوردی و تقلبی آن( گرفتار است، نابرابری ها و سحر سوزانی ها ادامه خواهد 
داشت. ملت کرخت و بی حس ایران دقیقا از همین ناحیه چهل سال است که زیر 
فشــار حکومت انتخابی خود قرار گرفته اند و به جز گهگاهی حرکات اعتراضی و 
جنبش های بدون رهبری و فرجام، واکنش خاصی اتفاق نیافتاده است. به یاد داشته 
باشیم که چند سال پیش و در پایان تلخ جنبش سبز که حدود یکسال به درازا کشید، 
شورش مردمی در عاشورای حسینی 13۸۸ که ضربه پایانی بر پیکر فرسوده جنبش 
بی هدف مردمی ســبز که پس از شعار »رای مرا پس بگیر« به »حصر ]موسوی و 
کروبی[ را بشکن« تبدیل شد و عمال این خیزش به تاریخ پیوست فقط بدلیل اینکه 
حکومت دینی از رخداد مذهبی عاشــورا بر علیه مخالفان و معترضان سو استفاده 
کرد و اکثریت ملت معتقد ایران را متقاعد کرد که معترضان جنبش سبز دشمن امام 
حســین هستند و ماجرا تمام شد. کمی بیاندیشیم پس از مرگ ندا آقاسلطان ها چه 
یادمان و یادگاری بر جای ماند به جز یادی گهگاه از کشــته شدگان ۸۸ که آن هم 
توسط برخی اعضای اپوزوسیون برای بهره برداری سیاسی علیه جمهوری اسالمی 
اســت. پس از حوادث ۸۸ مردم ایران چه کردند؟ به زندگی زیر سایه والیت فقیه 
و عقاید مذهبی شــان ادامه دادند و دِگر هیچ! از بهمن 135۷ تا دیروز صدهاهزار 
اســتعداد جوان ایرانی بدلیل عدم انطباق با شرع مقدس و دین مبین نابود شده اند، 
دیروز دختران انقالب را به جرم کشــف حجاب می گرفتند و به حبس و شــالق 
محکوم شان می کردند و تا امروز که برای دیدن یک مسابقه فوتبال در ورزشگاه به 

اصطالح آزادی )!(، دختر آبی خاکستر می شود اما مردم!           
اما مردم ایران باز هم به ســکوت مرگبار، کرختی و بی حسی خود ادامه می دهند 
)فارغ از تعدادی که خوشبختانه اندک نیستند ولی بیشتر به صورت مجازی فعالیت 
دارند تا فیزیکی و حقیقی.( و غرق در افکار و عقاید دینی، ناخودآگاه به روحانیون 
فتوا دهنده برای سحرســوزانی ها و پایمال کردن حقوق انسانی یاری می رسانند. 
روحانیون صاحب قدرت فقط روزی به زیر کشــیده خواهند شد که اکثریت مردم 
ایران تصمیم بگیرند تا در روشــنایی تفکرات و عقاید بشری و هم نوع خواهانه، 
جهل مذهبی را از تاُرک اندیشــه هایشان بِزدایند و به جای تعطیل کردن زندگانی 
برای اجرای مراسم مذهبی طوالنی مدت و تقلید از تشنگان قدرت به اسم دین داری، 
به فکر حقوق خود و هموطنان دیگرشــان باشند. اگر سحرهای سوخته و استعداد 
دختران و پســران رنگارنگی که تا به حال در سایه حکومت جمهوری اسالمی به 
هدر رفته نتوانسته تاکنون ملت ایران را تحریک کند پس دختر آبی نیز مانند دیگر 
شخصیت های مرده و زندانی و اعدامی پیش از خود به فراموشی سپرده خواهد شد 
و این توده منفعل مذهب زده ایرانی به همین انجماد عقیدتی ادامه داده و رنسانس 
ایرانی هرگز اتفاق نخواهد افتاد یا حداقل سالیان دراز دیگر تاخیر خواهد داشت البته 

اگر در زمان فعلی سقوط حکومت روحانیون به دست مردم اتفاق بیافتد، احتماال 
بدلیل عوامل اقتصادی خواهد بود و نه عقیدتی که بسی مهمتر است ولی چرخش 
حکومت ایران به ســوی یک حکومت کامال الییک شــاید بتواند باعث آگاهی و 
بیداری جامعه دین پرسِت از دنیای انسانی بی خبرِ ایران زمین شود. باید اعتقاد به 
برابری حقوق همه انسان ها )فارغ از جنسیت( بخشی از دین مردم باشد، مادامیکه 
عقاید مذهبی اکثریت توده مردم در تناقض با اصول اساسی حقوق بشر است، بیداد 

ادامه خواهد داشت و هیچگاه سحرِ سوخته، صبح نشود! 

سحِر سوخته، صبح نشود! 

https://eliteimplantdentist.com/
https://www.rumiglobalcenter.com/
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آدینه 22 شهریور  |  13 سپتامبر

1299 خورشیدی )1920میالدی(
قتل شیخ محمد خیابانی توسط قزاقان

1312 خورشیدی )1933میالدی(
انتخاب محمدعلی فروغی به مقام رییس الوزرایی

1324 خورشیدی )1945میالدی(
تشكیل هیأت مؤسسان حزب دمكرات آذربایجان به 

ریاست پیشه وری
1334 خورشیدی )1955(

درگذشت حاج مهدی قلی هدایت )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.
1364 خورشیدی )1985(

ـ ادیب و پژوهنده درگذشت دكتر محمود صناعی 
1382 خورشیدی )2003میالدی(

درگذشت  رضا بیک ایمانوردی، بازیگر و ورزشكار در 
ایالت آریزونای آمریكا

شنبه 23 شهریور  |   14 سپتامبر

1330 خورشیدی )1951میالدی(
افتتاح باشگاه مركزی حزب اراده ی ملی به رهبری سید 

ضیاءالدین طباطبایی در تهران
1339 خورشیدی )1960میالدی(

تشكیل كنفرانس كشورهای نفت خیز خاورمیانه در بغداد 
و تأسیس سازمان اوپک

1359 خورشیدی )1980میالدی(
زادروز لیندا كیانی، هنرپیشه سینما

1389 خورشیدی )2010میالدی(
درگذشت هانیبال الخاص، نقاش، منتقد، شاعر و آغازگر 
طراحی فیگوراتیو در نقاشی نوگرای ایران كه سال ها از 

بیماری سرطان رنج میبرد. در سن 80 سالگی در ایاالت 
متحده آمریكا.

1397خورشیدی )2018میالدی(
درگذشت سعید كنگرانی فراهانی. بازیگر  سینما و 

تلویزیون  )متولد11مهر1333( سریال دایی جان ناپلئون 
در تلویزیون و فیلم های در امتداد شب و دایرهٔ مینادر 

سینما از كارهای شاخص اوست.
 

  یکشنبه 24 شهریور  |   15 سپتامبر

1361 خورشیدی )1982میالدی(
اعدام صادق قطب زاده از مشاوران روح اهلل خمینی در 

پاریس و وزیر امورخارجه و مدیر عامل سازمان رادیو و 
تلویزیون ملی ایران و عضو شورای انقالب اسالمی ایران به 

اتهام توطئه علیه حكومت جمهوری اسالمی
1378 خورشیدی )1999 میالدی(

درگذشت عبدالحسین زرین كوب، نویسنده و محقق 
ادبیات و تاریخ آثار شادروان زرین كوب از جمله دو قرن 

سكوت در شركت كتاب موجود هستند
1378 خورشیدی )1999(

درگذشت مرتضی راوندی، پژوهشگر تاریخ و نویسنده ی 
دوازده جلد »تاریخ اجتماعی ایران«

  آثار شادروان راوندی از جمله كتاب تاریخ اجتماعی ایران 
در شركت كتاب موجود هستند

1391 خورشیدی )2012 میالدی(
درگذشت حسن نزیه، رئیس كانون وكالی دادگستری 

در دوران پهلوی و رییس شركت ملی نفت ایران در دوره 
نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان. 

دوشنبه 25 شهریور   |  16 سپتامبر

1316 خورشیدی )1937میالدی(
راه اندازی تلفن خودكار در تهران

1320 خورشیدی )1941میالدی(
كناره گیری رضاشاه پهلوی از سلطنت و سفر به اصفهان

1332 خورشیدی )1953میالدی(
بازداشت 91 تن از شركت كنندگان فستیوال بخارست از 

جمله پرویز خطیبی مدیر روزنامه  »حاجی بابا«
بازداشت حسن صدر مدیر روزنامه »قیام ایران«

1354 خورشیدی )1975میالدی(
انتصاب جعفر شریف امامی به ریاست مجلس سنا و 

عبداهلل ریاضی به ریاست مجلس شورای ملی
  كتاب خاطرات جعفر شریف امامی پروژه تاریخ شفاهی 

دانشگاه هاروارد در شركت كتاب موجوداست  
1357  خورشیدی )1978میالدی(

وقوع زلزله ی شدید در طبس
1378 خورشیدی )1999میالدی(

درگذشت ابراهیم بنی احمد، بنیادگذار دبستان های 
»جهان تربیت«در تهران، و از برنامه سازان رادیو تهران در 

زمینه ی روانشناسی اجتماعی
 

سه شنبه 26 شهریور  |   17 سپتامبر

1302 خورشیدی  )1923میالدی(
انتشار روزنامه  »نامه ی جوانان« به مدیریت و سردبیری 

میرزا ابراهیم خان )خواجه نوری( در تهران 
1320 خورشیدی )1941میالدی(

صدور فرمان عفو عمومی زندانیان سیاسی و غیرسیاسی
1326 خورشیدی )1947میالدی(

زادروز عباس قادری، هنرمند آوازه خوان
1329 خورشیدی )1950میالدی(

صدور حكم اعدام حسن جعفری به اتهام قتل احمد دهقان
1332 خورشیدی )1953میالدی(

آغاز محاكمات دكتر محمد مصدق با دادستانی سرتیپ آزموده
1356 خورشیدی )1977 میالدی(

درگذشت واروژان هاخواندیان، آهنگسازِ »بوی گندم«
 1359خورشیدی )1980 میالدی(

عراق، قرارداد سال 1975 الجزایر را به طور یک جانبه لغو كرد

1369 خورشیدی )1990میالدی( 
درگذشت علی محمد حیدریان - استاد نقاشی و مؤسس 

دانشكده  هنرهای زیبای دانشگاه تهران
1372 خورشیدی )1993 میالدی(

درگذشت سیدابوالقاسم انجوی شیرازی - نویسنده و 
پژوهنده 

 آثار شادروان انجوی  از جمله دیوان حافظ به تصحیح او 
درشركت كتاب موجود هستند

1381 خورشیدی )2002 میالدی(
خودكشی دكتر حسن هنرمندی، شاعر، مترجم، و 

پژوهنده ادبی در پاریس
1384 خورشیدی )2005 میالدی(

درگذشت استاد جعفر پتگر، آخرین بازمانده ی نسل 
نقاشان آكادمیک و مدرس سرشناس نقاشی در تهران

.چهارشنبه 27 شهریور  |   18 سپتامبر

1306 خورشید )1927 میالدی(
زادروز هوشنگ ابتهاج، شاعر، در رشت

  آثار هوشنگ ابتهاج در شركت كتاب موجود هستند
1324 خورشیدی )1945 میالدی(

زادروز نســرین معظمی، گیرنده نشان نخل آكادمیک 
فرانسه در میكرب شناسی

1357 خورشیدی )1978میالدی(
زادروز كیانوش رحمتی، بازیكن فوتبال و عضو تیم ملی 

فوتبال ایران 
1367 خورشیدی )1988 میالدی(

درگذشت استاد محمدحسین بهجت متخلص به شهریار شاعر
 آثار شادروان شهریار در شركت كتاب موجود هستند

1385 خورشیدی )2006 میالدی(
انوشه انصاری نخستین فضانورد ایرانی با فضاپیمای سایوز 

تیامای-9 به مقصد ایستگاه فضایی بین المللی پرواز كرد.

پنجشنبه 28 شهریو  ر |     19 سپتامبر

1287 خورشیدی )1908میالدی(
انتشار روزنامه »ندای وطن« در تهران
1297 خورشیدی )1918میالدی(

درگذشت محمدتقی خان سپهر ملقب به لسان الملک - 
ادیب ومورخ عهد قاجار

1366  خورشیدی )1987میالدی(
درگذشت حمید زرین كوب - ادیب و نویسنده و منتقد

1384 خورشیدی )2005میالدی(
درگذشت حسین شكوئی، جغرافیدان معاصر ایرانی و 

بنیانگذار گروه جغرافیای دانشگاه ملی سابق و چهرههای 
ماندگار ایران. )زادروز 9آذر 1312(

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

در کانون خبر:

Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm

1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024

Walk-Ins Are Welcome

با مدیریت بنی

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
13 سپتامبر تا  19 سپتامبر )22 شهریور تا 28 شهریور(

جریمه نقدی عضو کمیسیون پلیس لس آنجلس
» ساندرا فیگوروا« عضو کمیسیون پلیس لس آنجلس به سبب  عدم گزارش دریافتی های 
خود از شرکت های تکنولوژی طرف قرارداد با پلیس، با جریمه نقدی روبرو خواهد شد.

این موضوع پس از آن که کمیســیون پلیس، رأی به حسابرسی سال 201۸ صادر کرد، 
کمیسیون اخالقی اعالم رکورد دریافتی ها را ضروری میداند وافرادی که گزارش نکنند با 

پیگرد وجریمه روبرو خواهند شد.
خانم فیگوروا در پاسخ به این کمیسیون گفته است که نمی دانسته باید گزارش دهد، زیرا 
تصور می کرده این سازمان غیرانتفاعی دریافتی وی را به اداره مالیات آمریکا گزارش 
خواهد کرد و دیگر نیازی به اعالم او نیست و سازمان های غیرانتفاعی ومسئوالن آن باید 

گزارش می دادند.
 این گزارش کمیسیون، براساس مطالعه بیش از 4000 قرارداد اداره پلیس لوس آنجلس 

شکل گرفته است .

لغو الیحه سال 1872 توسط فرماندار کالیفرنیا امضا شد

گوین نیوســام فرماندار کالیفرنیا با امضای الیحه ای به الیحه ای که در ســال 
1۸۷2 در دوران برده داری تصویب شده بود، پایان داد.

طبق این الیحه هر فرد باالی 1۸ ســال موظف بود که برای دستگیری دیگران 
با پلیس همکاری نماید و در صورت تخلف، جرم جنجه محسوب می شد.

سناتور دموکرات در سنای کالیفرنیا ، باب هرتزبرگ با نگارش الیحه ای، لغو 

این الیحه کهنه را به رأی گذاشت و به تصویب و امضای گوین نیوسام رسید.
اتحادیهشریفدپارتمان کالیفرنیا که مخالف لغو الیحه دوران 1۸۷2 بوده است، 
می گوید: در شــرایطی، افسران ما نیاز به همکاری افراد شخصی در موردهای 
اضطراری دارند و این الیحــه امنیت ایجاد می کرد و باید به قوت خود باقی 

می ماند.

http://www.iranianamericanyellowpages.com/index3.aspx#divImage/959
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.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
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خاطرات یک زندانی:
به آخونده توی مسیر حوضه علمیه گفتم: 

حاج آقا باالخره حضرت مهدی كی ظهور میكنه؟
برگشت گفت: وقتی 313 نفر یار مخلص پیدا كنه ظهور 

میكنه.
گفتم: حاج آقا، حاال مردم عادی هیچی، توی شماها این 
همه آخوند، یعنی 313 نفر آدم حسابی برای یاری آقا پیدا 

نمیشه؟
چند ماه بعد:

تاحاال غذای زندان خوردین؟ اصلن مال نیست!

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

U N I T E D 
D E N T A L 

OFFICE

دکتر فرزاد کهن باش

دندانپزشک
323.733.0570

1720 WESTERN AVE, 
LOS ANGELE CA 90006

حکایات بازار بین الخبرین

طنزهای هفته به انتخاب شهروند ایرانشهر:

لطیفه های برگزیده:
• به یارو میگن با زنت تفاهم داری؟

میگه آره! جفتمون حالمون از هم دیگه بهم میخوره!

• پیشــنهاد میکنم به جای اینکه اســم ائمه رو بذارن روی موسسات مالی و 
ذهن مردمو خراب کنن اســامی دیگه ای انتخاب کنن ... 

مثال بذارن موسســه مالی اعتباری شمر بن ذی الجوشن یا بانک َحرمله یا مثال 
یزید! مالی  صندوق 

• یــه روز رفتم با بدبختی از خیابــون پدرثانی مشروب خریدم و براي اینکه 
کسي نفهمه، ریختمــش تو شیشه هــای گالب و گذاشتمش تو یخچال تا 

بشه. تگری 
فرداش رفتم دیدم همشون خالین!

میگم پس گالبهاي من کو؟ 
مامــان بزرگم میگه سفره نذری دــاشتم، همشو شربت کردم دادم به مهمونا، 
الهی خیر ببینی ننه، مجلسمون یه شور و حال عجیبی داشت، آخر مهموني 

همه نعره میزدن: یا خدا ظهور کن!

داستان کوتاه:
رفتم ســوپر مارکت خرید کنم، دختری که چهار سال قبل همدیگه رو دوست 

داشتیم و جدا شده بودیم رو دیدم.
دســت یکی رو گرفته بود و خالصه فضای رومانتیکی داشتن، وقتی منو دید 
به یه بهونه ای اومد کنار دســتم وایســاد گفت ببین من با نامزدمم ولی تو از 

نیومده! وقتی من ولت کردم هیشکی طرفت 
خالصه کــم نیاوردم، منم یه ایــران چک صدهزار تومنی دــر آوردم دادم به 
فروشــنده گفتم یه بسته پوشک سایز بچه دو ساله بده و به دختره هم هیچی 

نگفتم و اومدم بیرون. بنده خدا دختره داشــت چشاش از کاسه در می اومد!
خالصه میخواســتم بگم پوشک هنوز پیشــمه، هرکی الزم داره نصف قیمت 

میفروشم،
مادرم رســوام کرده هرروز ازم میپرسه پسر مگه شبا تو جات میشاشی؟

چه طنز گوید این شهروند ایرانشهر که دل غمگین است از سوختن دختر آبی )سحر 
خدایاری( و بغض و خشمی فرو خورده از سکوت و بی غیرتی مردم ایران در برابر 
ستم به ناموس ایرانی با وجود دم زدن از غیرت و مردانگی. شهروند ایرانشهر از ته 

دل فریاد می کشد: ای ملت بی غیرت، حمایت حمایت!
خبر مصاحبه پدر سحر خدایاری با رسانه های جمهوری اسالمی و اظهار چاکری و 
نوکری برای نظام و روانپریش اعالم کردن دختر آبی، موج خشم مردمی در شبکه 
های اجتماعی علیه وی به راه انداخته است. یکی از دوستان زیپ دهنو کشیده بود و 
هر چی از دهنش در میومد رو نثار این بابایی می کرد، بهش گفتم آقاجان انقدر تند 
نرو، یه لحظه خودتو بذار جای اون بابا و یادت باشه چجوری مجبورت میکنن برای 
حفظ بقیه خونواده ات دروغ بگی. یادت باشه همین چند وقت پیش خبرش اومد 
که وزارت اطالعات کلی آدم رو از زار و زندگی انداخته تا اعتراف کنن توی ترور 
دانشمندای هسته ای دست داشتن و از اسراییل پول گرفتن و ...، رفیقم یهویی گفت: 
ببین شهروندجون ایرانشهر من ُگه خوردم، بکش بیرون از ما! اصن من خودم نوکر 
آقا خامنه ایم و روانی ام و می خوام خودمو واسه نرفتن به استادیوم آتیش بزنم و ... 
اما مهمترین خبر این هفته، ادامه سریال تام و جری بین جمهوری اسالمی و آمریکا 
بود که هر چه به تاریخ 1۷ ســپتامبر 2019 یعنی زمان ســفر حسن روحانی رییس 
جمهور اســالمی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سالیانه سازمان ملل 
متحد و احتمال دیدار با پرزیدنت ترامپ نزدیک می شویم، رد و بدل شدن تعارف و 
تهدیدهای طرفین بیشتر شده است. وسط این گردنه خر بگیری، تنها کسی که جیکش 
در نمیاد، خود آقاس! طبق معمول همیشه که یا دوپهلو حرف میزنه یا کال خفه میشه 

این دفعه حناق دو هفته ای گرفته و صداش در نمیاد. به خصوص اینکه بحث دیدار 
احتمالی ترامپ و روحانی هم شده و االنم معلوم نیست باالخره کی باس جام زهر، 
ُسَرنگ سم یا شیاف سم مضاعف رو استعمال کنه. آقا ساکت نشسته و نیگاه میکنه 
ببینه این ســم مذاکره با آمریکا رو باهاس بکنه ماتحت کدوم یکی از سران نظام و 
خودشو راحت کنه. به نظر میرسه روحانی، سم خورِش َمَلسه و آخرش این مذاکره 
زهرماری میره توی فالن حسن. اگه خوب شد آقا میگه من به حسن وکالت داده 
بودم و اگه هم نشه میگه من که گفته بودم این سم مضاعفه و فالن رییس جمهور 

رو سفره سگ میکنه، حاال حسن جون برو نیویورک که فالنت پاره اس!   

مجسمه پرزیدنت ترامپ به تاالر رئیس جمهورهای آمریکا 
اضافه شده. خداییش قشنگ معلومه که یارو سازنده، مجسمه 
هیالری کلینتون رو تا نصفه ساخته بوده، یهو ترامپ رئیس 
جمهور شده و مجبور شده اینجوری مجسمه رو تموم کنه!

بحـــث فرهــــــنگی:

سالهاست که ایرانی های داخل کشور یه سری اصطالحات به کار میبرن که 
ایرانیای اینجا رو کله شون اسفناج سبز میشه! به همین دلیل یه تعداد از این واژه 
های گرانبهای فرهنگ لغت ایرانیان امروز و معنی اونا رو براتون انتخاب کردیم:

1-بی شرف = خیلی خوشگلی!
2-توله سگ = خیلی میفهمی!
3-كره  خـر = خیلی باهوشی!

4-كثافت = خیلی دوست داشتنی ای!
5-عوضی = خیلی زرنگی!

6-المصب = خیلی كار بلدی!
7-دیوونه = خیلی عزیزی!

8-دوست عزیز = خیلی نفهمی!
9-آدم حسابی = خیلی بی شخصیتی!

10-مهندس = خیلی خنگی!
11-دكتر = خیلی گیجی!

12-دانشمند = خیلی بیشعوری!
13-خوش تیپ = خیلی ِچندشی!

14-استاد = خیلی بیسوادی!
واقعا روحت شــاد دهخدا كه زنده نیستی و این فرهنگ لغت 

جدید ملت ایران رو ببینی!

عکس هفته:

http://www.promedonline.com/
http://iranshahrnewsagency.com/Magazine.aspx?LoId=3
https://mgmlenders.com/
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افقي :
  1-  یکی از عجایب هفتگانه جهان است- نوعی امتحان

 2- عیب و عار- جمع متن- ناگهانی
 3- سفید آذری- نوعی ماشین حساب- شهری در استان  فارس-  موی گردن اسب

 4- تیرانداز- ماه نو- دفعه و مرتبه
 5- ظرف چرمی، فلزی، یا پالستیکی که در آن روغن یا چیز دیگر می ریزند- مربوط به 

روز- مردن از غصه
 6- چوب  خوشبو-  مرضی که از یکی به دیگری سرایت کند- رسوا و بی آبرو

 ۷- سرزمین سربداران- خرمن ماه- چسبنده و لزج
 ۸- جاویدان-  خاندان- پسوند حاصل مصدر- راه رفتن کودکانه

 9- خوردنی به همراه غذا- پیشی گرفتن- از بازیکنان تیم رئال مادرید
 10- پایتخت باستانی دولت آشور بود- اشعه بنفش آن معروف است-  جشنواره معتبر 

سینمایی
 11- رنج و زحمت- بلبل- جیوه

 12- مصیبت- اعضای هیئت دولت- سرکش
 13- پشم شتر- بوی خوب زیر شکم آهو- پزشک- پوستین

 14- عکس ها- اثری از امیل زوال- سالح رستم
 15-  چرم شفاف و براق- یکی از آثار تاریخی بندرعباس

عمودي :
 1- یکی از آثار تاریخی اصفهان- کشوری آفریقایی که پایتخت آن شهر ماسرو است

 2- سیمرغ- فیلمی با بازی سلمان خان در سینمای هندوستان- بینایی
 3- بزرگ قبیله- باال آمدن آب دریا- انجام پذیر- تیز و برنده

 4- از کشورهای دیگر آفریقایی- کفش اسب-  حرف  پیروزی

 5- بی سواد قدیمی- یار »هوی«!- از پدیده  های جغرافیایی
 6- مقام و درجه- شهری در استان خراسان رضوی- آزرم و حیا

 ۷- از کاخ های مشهور فرانسه- دندان دور ریختنی- شتر قوی هیکل
 ۸- سه کیلوگرم- ماده ای در خون- پاک- غرور و تکبر

 9- جسم معدنی چکش خوار، درخشنده، و رسانای برق و گرما که معموالً به صورت 
جامد است.- گندم- از سرداران کوروش کبیر

 10- حشره خونخوار- چاشنی فالوده- بیماری پوستی
 11- درخشان- پشت سر و عقب- ضمیر متصل پیوسته

 12-  محصول آب و صابون-  عصری در تاریخ- چاره اندیشی ها
 13- رویه الستیک-  میوه هزار دانه- ویتامین انعقادخون- پهلوان

 14- زندگانی- از خط های رایج مصری- انگور ترش
 15- سردسیر- اثری باستانی از تمدن مایا است که در کشور مکزیک واقع شده است

حل جدول شماره گذشته

جدول و سرگرمی 

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

مولف/نویسنده : دیوید  رضایی اصل

http://www.08global.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=8126&Status=2
http://alikrealtor.com/
https://citycapitalrealty.com/
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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در کانون خبر:

کتابهای عباس توفیق 
بر روی وب سایت 

شرکت کتاب 

الیحه محدودسازی افزایش اجاره خانه در کالیفرنیا تصویب شد

سنای کالیفرنیا با رأی 10-25 الیحه محدودسازی افزایش اجاره خانه را تصویب 
کرد. این الیحه که با نام AB1482 از تصویب خانه نمایندگان گذشته بود برای 

امضای فرماندار، نیاز به تصویب در سنای کالیفرنیا را داشت.
به موجب این الیحه، مالکان تنها می توانند ساالنه 5 درصد به اجاره بها بیافزایند 
که البته میزان تورم نیز به آن نیز افزوده خواهد شد و نمی تواند از 10 درصد در 

سال بیشتر باشــد. با توجه به این که سنای کالیفرنیا متممی به این الیحه افزوده 
است، تصویب دوباره آن در خانه نمایندگان ضروری است.

در کانتی لس آنجلس نیز الیحه مشــابهی با رأی 0-5 از تصویب شورای ناظران 
کانتی لس آنجلس گذشــت که حداکثر افزایش ســالیانه اجاره بها را به سقف ۸ 

درصد محدود می سازد.

تصویب الیحه SB5 وارد مرحله 
دوم شد

پس از 2 ســاعت بحث و گفتگو بین موافقان و مخالفان در سنای کالیفرنیا، الیحه 
SB5  برای پایان دادن به افزایش بی رویه بهره گیری از کارکنان مستقل قراردادی 
را تصویــب  کرد. این الیحه برای تصویب در خانه نمایندگان و در نهایت امضای 

گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا وارد مرحله دوم خود شد.
الیحه 5 ، در پی حکمی که در ســال 201۸ از ســوی دیوان عالی قضایی کالیفرنیا 
برای افزایش شمار کارکنان به صورت تمام وقت و برخورداری از مزایا نوشته و به 
تصویب رسیده است، تا شرکت ها نتوانند به روند پیشین ادامه دهند،بویژه کارکنان 
شــرکت های لیفت، اوبر، دوردش خواهند توانست از مزایای این الیحه به عنوان 

دستمزد بگیر و پوشش بیمه درمانی و بازنشستگی برخوردار شوند.
مجلس نمایندگان تا آخر وقت روز 13 سپتامبر باید رأی گرفتن در مورد الیحه 5 را 
به پایان ببرد. شرکت های لیفت، اوبر و دوردش مبلغ 90 میلیون دالر برای پیشگیریاز 

تصویب این الیحه هزینه کرده اند.

فروش در شرکت کتاب

فصل  در9  را  محمود خوشنام«   « کتاب حاضر  نویسنده 
موسیقی  مانند  مباحثی  به  آن  در  و  است  کرده  تالیف 
بومی  موسیقی  پاپ،  موسیقی  ایرانی،  نوآورانه   و  سنتی 
موسیقی  کاباره،  حوضی،  رو  و  مطربی  ترانه های  ایران، 
خوانندگان،  ایران،  سینمای  در  موسیقی  بندری، 
ترانه سرایان و شاعران می پردازد. این فصل ها به ترتیب 
سنتی«،  نوآورانه  »موسیقی  ایران«،  سنتی  »موسیقی 
ایران«،  در  پاپ  »موسیقی  ایران«،  در  پیشرو  »موسیقی 
ایران«،  بومی  »طنین روستا: گشت وگذاری در موسیقی 
»موسیقی عامیانه شهری«، »موسیقی در سینمای ایران«، 
»نقد و نشر در موسیقی« و »موسیقی ایران در بوته نقد 
نخبگان«می باشند. در این کتاب همچنین گفت وگوهایی با 
علینقی وزیری، اسفندیار منفردزاده ، محمدرضا شجریان، 
هوشنگ ابتهاج، حسین علیزاده، مرتضی حنانه، محسن 
نامجو، صادق هدایت، نیما یوشیج، احمد شاملو و مهدی 

اخوان ثالث انجام شده است.

ketab.net
(310) 477-7477

12701 Van Nuys Blvd., Suite H 
Pacoima CA 91331

https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82
https://shop.ketab.com/grid-view.aspx?tabid=1&mode=1&keyword=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%82
https://www.iajf.org/
https://www.iajf.org/
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* کتاب منتشر شده در شرکت کتاب:
 عنوان کتاب: صدا در سکوت         

نویسنده :امیر میرزایی  
انتشارات: شرکت کتاب

تعداد صفحات: 100 صفحه
قیمت : 10   دالر

معرفی نویسنده:
امیر میرزایی، متولد سال 1352 خورشیدی در شهر نیلی والیت دایکندی در یک خانواده 
متوسط متولد شد. او در سن 2 سالگی بزرگترین حامی، یعنی پدرش را از دست داد و 
حسرت داشتن یک پدر را به عنوان یک داغ برای همیشه در قلب خود حمل می کرد. وی 
مکتب ابتدایی را در نیلی دایکندی با شوق و عالقه زیاد دنبال کرد و در سال 1362 همراه با 
مادر و برادرانش به دیار هجرت ایران رفت. مکتب متوسطه را در مکاتب شبانه شهر مشهد 
خواند و در سال 1366 جهت ادامه تحصیل و همچنین برای آموختن هنر نقاشی به شهر 
تهران رفت. دو سال هنر نقاشی و کالس های زبان را در آنجا خواند و در سال 136۸ برای 
تحصیالت عالی به شهر پاشور پاکستان رفت. او برای تحصیالت بیشتر در رشته هنرهای 
زیبا در نیویورک به ادامه تحصیل پرداخت. عالقه مندی امیر میرزایی به شعر از سال 13۷5 
خورشیدی در شهر مزار شریف آغاز شد. جنگ ها، کشتارها، شرایط مهاجرت، دوری و 
آوارگی وی را مجبور کرد تا پناه به قلم ببرد و آنچه می بیند و حس می کند، ثبت کند، بگوید 
و بنویسد. این مجموعه شعر، تفسیر دردهای بیشمار اوست که به چاپ رسیده است و 
سروده هایی هستند که بیانگر واقعیت های عینی و معنوی جامعه بشری است و دربرگیرنده 

تمام موضوعات دینی ،هنری، عرفانی و ادبی می باشد.

برگرفته از کتاب:
همه خدا می گویند

همه موجود در آفاق خدا گویند، خداجویند     
که هم انسان و هم حیوان خداگویند ،خداجویند

اگر حی است یا جامد معلق اند و سرگردان   
به خاطری نلغزیدن خدا گویند، خداجویند

بنی آدم که خوش باشد، نیازی بر خدایش نیست  
به وقتی گریه و ماتم خداگویند، خداجویند 

اگر حوری و یا دری، همه بر موی او بسته   
گل نرگس بی شبنم خدا گویند، خداجویند 

اگر سنگ است یا سنبل، ورق تقدیرش آنجاست  
که ریگ های تهی دریا خدا گویند، خداجویند

اگر مور است یا مال، که هر دو هر کجا باشند  
که هر دو یک نفس یک دم خدا گویند، خداجویند

اگر دریا در موج است، که قهرش هم در اوج است 
به قهر و لفظ طوالنی خدا گویند، خداجویند

اگر آفتاب سوزان است، ریگی در دشت بریان است 
همان ریگی روان و داغ خدا گویند، خداجویند 

زمین لرزید و غوغا شد، نگو لرزید بگو ترسید  
زمین با وضع لرزانش خدا گویند، خداجویند

اگر این قلب می تپد، خونت در رگ می رقصد  
همان قلب تپان تو خدا گویند، خدا جویند

ببین طفلی به گهواره که کارش خواب و خوردن است 
همان طفلک و آوازش خداگویند ، خداجویند 

اگر صوفیست یا شاعر، همه مجذوب او هستند  
به هر جمله و شعرشان خداگویند، خداجویند )30(

  * کتاب منتشر شده خارج ازایران:

 عنوان کتاب:از بادیه نشینی تا امپراتوری ،
 ) فرایندهای فرهنگ سوز و تمدن ستیز اسالم برای بشریت (

نویسنده :دکتر مسعود انصاری    
انتشارات: ) امریکا (    

تعداد صفحات:  617  صفحه  
قیمت : 30 دالر 

 درباره نویسنده:
دکتر مسعود انصاری) روشنگر( ،. 

مسعود انصاری) روشنگر( متولد سال 1306 خورشیدی در تهران در خانواده ای بسیار مذهبی 
زاده شد. بنابه گفته وی، پدر و مادرش بسیار متعصب بودند، ولی تعصبات مذهبی مادر بسیار 
شدیدتر از تعصبات پدر بود و هر دو خواهر او نیز تحت تأثیر تربیت اسالمی پدر و مادر، 

بسیار مذهبی بودند.  
او در کتاب » بازشناسی قرآن« ، در مورد قشری بودن و متعصب بودن پدرش نوشته بود، هر 
وقت که به یاد می آورد پدرش با گذاشتن قرآن بر روی رحل و خواندن آن، گریه سر می داد، 

به خَرد او افسوس می خورد. 
دکتر مسعود انصاری دانشنامه حقوق در رشته قضایی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
دانشگاه تهران ، دانشنامه فوق لیسانس در رشته روابط بین الملل از دانشگاه لندن و سه 
دانشنامه دکتری را در کارنامه خود داشت. دو دانشنامه دکترای او در رشته علوم سیاسی 
، یکی از دانشــکده حقوق و علوم سیاسی داشنگاه تهران و دیگری از دانشگاه جورج 
واشنگتن امریکا و سومین دانشنامه دکترای او در رشته هیپنوتراپی از دانشگاه امریکایی 
 Career بود. وی همچنین دانشنامه American Pacific University پسیفیک
Development از دانشگاه امریکایی بیروت را دارا بود. از دکتر مسعود انصاری 35 
جلد تالیف ، تصنیف و ترجمه در زمینه های مختلف به زبانهای انگلیسی و فارسی به جا 
مانده است.  کتاب » ناسیونالیسم« او برنده جایزه بهترین کتاب سال در سال 1346 بوده است.
دیگر آثار دکتر مسعود انصاری عبارتند از: ناسیونالیسم، و مبارزات ضداستعماری کشورهای 
آفریقای شرقی، دین سازان بی خدا، از بادیه نشینی تا امپراطوری ریا، آسیب شناسی روانی سید 
علی خامنه ای، تشنجات سیاسی پس از جنگ جهانی دوم، مصونیت های قانونی، نقش 
روحانیت در تاریخ معاصر ایران، مرزهای نو در روانشناسی،  روان شناسی جرائم و انحرافات 
جنسی، روان شناسی قماربازی، علل، و راه های درمان آن، بازشناسی قرآن، کورش بزرگ و 
محمدبن عبداهلل، شیعه گری و امام زمان، روز قیامت در اسالم اهلل اکبر، نگاهی نو به اسالم،  

زن در دام ادیان ابراهیمی،  خوشه های زرین، کشتار 6۷ و ... 
دکتر مسعود انصاری در سال 2014 در آمریکا درگذشت. در اینجا به معرفی کتاب وی با 

نام » از بادیه نشینی تا امپراتوری« می پردازیم. 

 .
کتاب »از بادیه نشینی تا امپراتوری« سی  و ششمین اثر دکتر مسعود انصاری می باشد. در 
فرنودگرایی های این کتاب آمده است، که چگونه تازی های بادیه نشین در آغاز سده هفتم 
میالدی کیش واپسگرایی برخاسته از فرهنگ بیابان نشینی خود را به ملت ایران که بنا به 
نوشتارهای هرودوت و گزونفون بنیان گذار فرهنگ و تمدن دنیا و تا آن زمان یکی  از دو و 
یا سه  ابرقدرت جهان بود و با وحشی گری و ستم خویی تحمیل کردند و در نتیجه از آن 
پس، دیگر ملت ایران روی پیشرفت و خوش زیستی ندید. فرنود این فراگشت تاریخی  نیز 
به گونه گسترده شرح داده شده و گفته شده، دلیل این امر آن است که سرشت واپسگرا و 
تمدن ستیز اسالمی  که از لحظه ای  که یک انسان از زهدان مادر پا به پهنه هستی  می گذارد 
تا زمانی  که در گور جای می گیرد، قواعد و قوانین تغییر ناپذیر وضع کرده است، فرهنگ و 

ذهنیت مردم ایران را ایستا کرد.

در بخشی از این کتاب می خوانید: 
»ابن خلدون« بزرگ تاریخ نویس، جامعه شناس، ریاضی دان، فیلسوف و بلکه همه چیزدانی 
که خود از تبار عرب بوده و بمناسبت دانش گسترده اش در رشته های گوناگون در غرب 

»همه چیزدان« نام گرفته در کتاب »مقدمه« می نویسد: 
...ایرانی ها در علم و دانش و هنر، سرآمد سایر ملت ها بودند. گفته شده است که علم و 
دانش از ایران و ملت فرهیخته به یونان رفته است. زمانی که اسکندر مقدونی بر داریوش سوم 
چیره شد و امپراتوری هخامنشی را برانداخت، کتلب های علمی و سایر دانش های ایرانی 
را به یونان برد. ولی زمانی که تازی های مسلمان کشور ایران را فتح کردند و با کتاب ها و 
نوشتارهای بیشمارعلمی ایرانی ها روبرو شدند، » سعدبن ابی وقاص« به عمربن الخطاب، 
خلیفه مسلمان نامه ای نوشت و از او پروانه خواست تا آن کتاب ها را از بین مسلمانان تقسیم 
کند. عمر به او پاسخ داد: کتاب ها و نوشتارهای ایرانی ها را در دریا بریز، زیرا اگر درونمایه 
آنها بر پایه اوامر الهی باشد که ما بهتر از آنها را در اختیار داریم و هرگاه غیراز این باشد که به 
گواه حتم باید نابود شوند. من امیدوارم، اهلل ما را در برابر آن نوشتارها نگهداری کند. )ص 56(

* کتاب منتشر شده در ایران: ) روانشناسی(
عنوان کتاب: جوجه اردك زشت درون به قویی زیبا تبدیل 

خواهد شد        
نویسنده :دبی فورد    

مترجم :فرشید قهرمانی
انتشارات: بنیاد فرهنگ زندگی ) ایران(

تعداد صفحات: 225 صفحه  
قیمت : 14  دالر  

معرفی کتاب:
این کتاب درباره برداشتن نقاب از بخشی از وجود شماست که روابطه تان را تخریب و روح 
تان را خراب می کند و شما را از رسیدن به رویاها و آرزوهایتان بازمی دارد. همان بخشی 

از وجودتان که روان شناس مشهور کارل گوستاو یونگ آن را سایه نامگذاری کرده است.
نویسنده در این کتاب، توضیح می دهد که چگونه ما نیمه  تاریک خود را پنهان یا انکار می کنیم، 
این ویژگی ها را در خود نمی پذیریم و به خود اجازه نمی دهیم تا به شکلی واقعی و حقیقی 
زندگی کنیم. دبی فورد نویسنده کتاب نشان می دهد که شناخت و پذیرش به اصطالح 
ضعف های مان ممکن است و در حقیقت این ویژگی ها شاید آنقدر مهم باشند که موجب 
آشکار شدن توانایی های پنهان مان شوند. با خواندن داستان های عبرت آموز این کتاب و 
انجام تمرین های کاربردیش، دبی فورد به ما نشان می دهد که چگونه احساسات و هیجانات 
تاریک تر خود را آشکار سازیم و موهبت های آنها را کشف کنیم و به این شکل یک بار دیگر 

تمامیت خود را بازیابیم

در بخشی از این کتاب می خوانید: 
... دیگران به آنچه می گویید گوش فرا می دهند و آنچه انجام می دهید را مشاهده می کنند، اما 
آنها هم زمان به زبان بدنتان نیز توجه می کنند و متوجه می شوند که آیا زبان بدنتان با آنچه می 
گویید در هماهنگی است یا در تناقض، به همین دلیل مهم است که دقت کنید با زبان بدنتان 
چه پیامی به دیگران ارسال می کنید. همان طور که امرسون می گوید: » حرکات و رفتارتان 
آن چنان فریاد می کشد چه کسی هستید که من صدای خودتان را نمی شنوم.« هنگامی که 
حرف نمی زنید در حال ارسال چه پیامی هستید؟ زبان بدن، حاالت چهره و انرژی ای که 
دیگران از ما دریافت می کنند در حال ارسال پیام هایی است. پژوهش ها به تازگی نشان داده 
است که ۸6 درصد ارتباط ها به شکل غیرکالمی است. این یعنی فقط 14 درصد از آنچه به 

زبان می آورید روی فردی که با او صحبت می کنید، اثر می گذارد...)69(

کتاب منتشر شده در ایران:)کودکان و نوجوانان(
 عنوان کتاب:افسانه های فدروس      

گردآوری و بازنویسی: بهروز عزبدفتری 
 انتشارات: نشر سمیر 

تعداد صفحات:  152 صفحه
قیمت : 15 دالر 

درباره کتاب: 
این کتاب روایت حکابات از زبان جانوران می باشد که بازیگران اصلی در صحنه داستان 
عموما حیواناتی مانند شیر، روباه، گرگ ، سگ ، میمون ، کال غ .. و در زمره آدم ها، چوپان، 

رهگذر، پیرمرد، کشیش، شکارچی، مرد روستایی و ...می باشند.

برگرفته از کتاب : 
» سگ، گنج، کرکس «  این داستان در مورد آدم های حریص صدق می کند، کسانی که 

طبیعت شان حقیر است، لیکن دوست دارند خودنمائی بکنند. 
سگی درحالی که استخوان های آدمیزاد را ربوده بود، به گنجی می رسد، و چون موجب 
خشم خدایان مانویان شده بود، حرص تملک مال و منال همه و خودش را فراگرفته بود. و 
در واقع، این مجازاتی بود که آن مکان مقدس بر او روادیده بود وقتی سگ گنج طال را غافل 
از طعام نظاره می کرد، از گرسنگی جان سپرد. می گویند کرکسی که باالی درخت سرو مقام 
کرده بود. گفت: ای سگ تو به حق سزاوار مگر بودی، تویی که در ناکجا آباد به دنیا آمده و 

به روی تل زباله پرورش یافته بودی و ناگهان به ثروت شاهانه طمع ورزیدی. 

معرفی کتاب های هفته هشتم:                                                                                              

شرکت کتاب در نظر دارد، به منظور ترویج فرهنگ کتاب خوانی و آشنایی بیشتر عالقمندان به کتاب، هر هفته کتاب های 
پرفروش را به همراه مشخصات و چکیده ای از آنها به فارسی زبانان بویژه هموطنان گرامی معرفی نماید.

https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=109679&title=%D8%B5%D8%AF%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA&author=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%8C%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=5630&title=<0627><0632>%20<0628><0627><062F><06CC><0647>%20<0646><0634><06CC><0646><06CC>%20<062A><0627>%20<0627><0645><067E><0631><0627><062A><0648><0631><06CC>(<0641><0631><0622><06CC><0646><062F><0647><0627><06CC>%20<0641><0631><0647><0646><06AF>%20<0633><0648><0632>%20<0648>%20<062A><0645><062F><0646>%20<0633><062A><06CC><0632>%20<0627><0633><0644><0627><0645>%20<0628><0631><0627><06CC>%20<0628><0634><0631><06CC><062A>)&author=<0627><0646><0635><0627><0631><06CC>(<0631><0648><0634><0646><06AF><0631>)<060C>%20<0645><0633><0639><0648><062F>
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=98859&title=%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%20%D8%B2%D8%B4%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%82%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D8%B4%D8%AF&author=%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%8C%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=105027&title=<0627><0641><0633><0627><0646><0647>%20<0647><0627><06CC>%20<0641><062F><0631><0648><0633>&author=<0631><0627><06CC><0644><06CC><060C>%20<062A><0627><0645><0633>
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه 13 سپتامبر 2019
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

رویدادهای ایرانی
Iranian Events
برای اطالعات بیشتر

www.08global.net/08event

http://www.08global.net/08event/
https://www.08tickets.com/tickets/jashne-zadroz-molana-174254#buy
http://www.08global.net/08event/
http://www.andisheh.tv/
https://www.axs.com/events/376262/moein-live-in-concert-tickets?fbclid=IwAR0Zjw6k-5CrrCk6PcoeJBl5DwSOGFtyJ4kYAyGelM3s7lHzvzQY6vfo8NY
https://jsma.uoregon.edu/naeemeh
https://www.iajf.org/
https://www.iraniticket.com/silverpoet/tickets/the-silver-poet-176176?treferrer=ticketor%7e6%7e#buy
https://shahkar.com/
https://www.radiojavan.com/events/event/7419
https://citycapitalrealty.com/


IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 185 SEPTEMBER, 13 , 2019 w w w . i r a n s h a h r n e w s a g e n c y . c o m

هفته نامه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر- شماره 185- آدینه13 سپتامبر 2019 

رایگان
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در جنوب کالیفرنیا
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دختر آبی ایران، آسوده بخواب

سحر آسمانی ، آسوده بخواب. سرانجام روزی فرا می رسد دختران آبی ایران 
به یاد تو به ورزشــگاهی که تنها نامش »آزادی«است ، به تماشای تیم محبوبت 
می نشــینند و یاد و خاطره تو را گرامی می دارند. دختر آبی ایران، آســوده 
بخواب ،همانگونه که می خواســتی پلیس شــوی تا آدم های بد را از جامعه 
جمع کنی، روزی مردان و زنان مبارز و میهن پرســت ایران به پا می خیزند و 

تمامی سردمداران این نظام مستبد را به زباله دان تاریخ می افکنند.
دختر آزاده ایران، آســوده بخواب، در حالی که در ایــران دختران مظلوم را 
برای ابتدایی ترین خواســته هایشان به زندان می اندازند و می سوزانند و سر 
مردان آزادیخواه را بر ســر نیزه می افکنند، ولی مردان و زنان این کشور حتی 
در شهر فرشتگان ) لس آنجلس(! در روز تاسوعا و عاشورا در حال عزاداری 

امام حسین و زینب هستند!
درگذشت دختر آبی، قلب تمامی ایرانیان را به درد آورد، دختری که آرزویش 
تنها تماشــای بازی تیم محبوبش ،تیم اســتقالل، بود. دختری که بنا به نقل از 
پدرش همیشــه در جلوی صفحه تلویزیون برای پیروزی تیم مورد عالقه اش 
دعا می کرد و صلوات می فرســتاد. دختری که می خواست پلیس شود تا آدم 

های بد را از بین ببرد.
خبرگزاری ایرانشهر درگذشت سحر خدایاری، دختر آبی آسمانی را به تمامی 
مردان و زنان آزادیخواه ایران تســلیت عرض می کند. به امید آزادی ایرانمان 
و آزادی تمامی مردان و زنان ایران از بند حکومت مستبد جمهوری اسالمی.
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