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رایگان
FREE

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

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...!!!

دانشمند ایرانی آمریکایی امیر آقا کوچک که در رشته 
)ایرواین-   UCI دانشگاه  از  هیدرولوژی  مهندسی 
کالیفرنیا( فارغ التحصیل شده است،موفق به کشف منابع 

آبی قابل توجهی در بیابان دشت لوت ایران شده است.
در  کالیفرنیا  دانشگاه  مجله  رسمی  وبگاه  گزارش  به 
ایرواین )UCI(، »امیر آقاکوچک« مهندس هیدرولوژی 
و محیط  زیست این دانشگاه به همراه همکارانش در ماه 
مارچ گذشته در کویر لوت، یکی از گرمترین نقاط روی 
کره زمین، موفق به کشف منابع آبی قابل توجهی شد؛ این 
در حالیست که دمای هوا در بیابان دشت لوت در جنوب 
خاوری ایران در تابستان به حدود 159 درجه فارنهایت 
)بیش از 70 درجه سانتیگراد( می رسد و در نگاه نخست، 
وجود هرگونه موجود زنده و اشکال حیات در آن غیر 

ممکن به نظر می رسد.
تیم  و  آقاکوچک  امیر  ایرانی تبار  جوان  مهندس  اما 
آمده اند،  هم  گرد  دنیا  سراسر  از  که  پژوهشگرانش 
توانسته اند گونه های مختلفی از موجودات زنده شامل 
پرندگان  و  روباه  حتی  و  خزندگان  گیاهان، حشرات، 
مهاجر را در دشت بیابانی کویر لوت شناسایی کنند. این 
دانشمندان فکر می کنند که احتماال پرندگان مهاجری که 
به علت گرما به این بیابان کشیده می شوند، یکی از منابع 

غذایی مهم برای جانوران دشت لوت هستند. مهم ترین 
کشف مهندس آقاکوچک و تیم محققان وی یافتن منابع 
آب کم-عمق در زیر سطح این بیابان خشک و داغ است.
متخصص  یک  که  آقاکوچک  امیر  مهندس 
هیدرولوژیست است، از طریق تحلیل داده های میدانی و 
اطالعات ماهواره ای به بررسی منشا منابع آب  زیرسطحی 
دشت لوت و نحوه تاثیر بر اکوسیستم آن پرداخته است. 
یکی از اهداف اصلی تیم پژوهشگران همکار با مهندس 
آقاکوچک دانستن این نکته است که چگونه گونه های 
افزایش شدید درجه  با  بیابان لوت  جاندار موجود در 

حرارت و سخت شدن محیط زندگی، مواجه و سازگار 
می شوند. 

است  زمین  کره  نقاط  گرمترین  از  یکی  لوت  دشت 
که در جنوب خاوری ایران قرار دارد و بخش هایی از 
استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی 
را شامل می شود و در سال های اخیر ساکنان اندک آن با 

بحران کم آبی شدیدی روبرو بوده اند. 
کارشناسان در سال های اخیر بارها درباره بحران آب در 
ایران و تاثیرات محیطی، اجتماعی و سیاسی آن هشدار 

داده اند. 

مقامات بهداشتی کالیفرنیا نسبت به 
یافت شدن نخستین پشه های حامل 
به  النگ بیچ  شهر  در  زیکا  ویروس 
ساکنین این شهر هشدار جدی داده اند. 
مقامات بهداشتی کالیفرنیا می گویند 
این پشه ها برای نخستین بار است که 

در کالیفرنیا رویت شده اند.
این گزارش می افزاید این پشه ها در 
شمال شهر النگ بیچ دیده شده که در 
اکثر مواقع بخش قفسه سینه افراد را 

نشانه  می گیرند. 
 »Aedes aegypti« این پشه ها که
نام گرفته اند کوچک و سیاه وسفید 
در  خصوصا  روز  طول  در  هستند. 
ساعات بامداد و همچنین عصرگاه که 

گرمای هوا کاسته می شودتا پیش از 
غروب آفتاب نیش می زنند و در مناطق 

گرمسیر زیست بهتری دارند. 
نزدیکی  در  پشه ها  این  کشف 
لس آنجلس آن هم درست در زمانی 
که فصل گرم در این منطقه پرجمعیت 
است  آغاز شده  کالیفرنیا  در جنوب 
باعث افزایش نگرانی های بهداشتی در 

کالیفرنیا شده است.
عفونی  بیماری  یک  زیکا  بیماری 
خطرناک است که در استیج نخست 
عالئمی نظیر تب، راش های پوستی، 
التهاب ملتحمه چشم )کونژکتیویت(، 
و  ناخوشی  مفاصل،  و  عضله  درد 
بعدی  مراحل  در  اما  دارد.  سردرد 

سیستم  در  جدی  تاثیرات  می تواند 
دفاعی بدن داشته و حتی به مرگ فرد 

مبتال  نیز  بیانجامد.
این ویروس خصوصا در تغییر شکل 
جنین و رشد ناقص آن در زنان باردار  

تاثیر مستقیم دارد.
داده اند  هشدار  بهداشتی  مقامات 
کنار  در  پشه ها  تجمع  از  هرگونه 
و  مرطوب  خاک های  گنداب ها، 
و  کرده  پرهیز  ساحلی  محیط های 
شهروندان بکوشند در محیط های دارای 

تهویه مطبوع اقامت داشته باشند.
این هشدار می افزاید شهروندان بهتر 
گزیدگی  هرگونه  صورت  در  است 

حتما به پزشکان مراجعه کنند.

کشف مهم دانشمند ایرانی آمریکایی در کویر لوت ایران

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

www:iranshahrnewsagency.com
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هشدار مقامات بهداشتی کالیفرنیا:

 رویت پشه زیکا در النگ بیچ
 احتمال آلودگی برای لس آنجلس

اتهامعلیهپزشکزایمان:درد
کمربهقیمتنوزاداننارس

Big Bearآتشدرجنگلهای

نصبآزمایشیآسفالت
هوشمنددرکانوگاپارک

2میلیوندالرغرامتبرایآزار
جنسییکدختر11سالهدر

کلیسا

سواحللسآنجلسبرایشنا
مناسبنیست

کلیپرزیهااینگلوودیشدند

تیراندازیمرگباردر
سانفرانسیسکو

ازایالتمارکتجایزهبگیرید
شرحدرصفحه12

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40530&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=9801&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=22061&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=40158&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=21465&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42485&Status=2
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نسخه چاپی خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز

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

رویدادها: مرکز اطالعات ایرانیان آمریکا )08 ایرانیان(

اشتراک شش ماه 130 دالر و ساالنه 200 دالر با
پست FIRST CLASS در خاک ایاالت متحده آمریکا

1 4 1 9  w e s t w o o d  B l v d ,
L o s  a n g e l e s ,  C A   9 0 0 2 4 

Te l :  8 1 8  9  0 8  0 8  0 8
f a x : 8 1 8  9 0 8  1 4 5 7

w w w. 0 8 . n e t

انتشار تصاویر حضور علی علیزاده در راهپیمایی روز 
قدس در لندن با واکنش های زیادی روبرو شده است. 
مزدور، خائن، خود فروخته، کارشناس تقلبی و پناهنده 
سیاسی دروغین از واژه هایی است که در اعتراض به 
استفاده از وی به عنوان کارشناس تلویزیون بخش فارسی 

بی بی سی در فضای مجازی رد و بدل می شود.
راهپیمایی قدس یک حرکت سیاسی است که به بهانه 
دفاع از فلسطینی ها و به پیشنهاد روح اهلل خمینی می 
کوشد تا به احساسات یهود ستیزانه با تم اسالمی پاسخ 
ماه  آخرین جمعه  در  ایران  در  راهپیمایی  این  گوید. 
رمضان و در برخی شهرهای اروپا  در آخرین یکشنبه 

همین ماه قمری برگزار می شود.
اگرچه حضور در این مناسبت حکومتی که با تدارک 
منابع رسمی جمهوری اسالمی و با هزینه کرد دولت 
ایران در داخل و خارج از این کشور برگزار می گردد، 
همواره با شعارهای یهودستیزانه همراه بوده است اما 
اینبار حضور جنجالی علی علیزاده در راهپیمایی روز 
تروریستی  گروه  پرچم  که  حالی  در  لندن  در  قدس 
حزب اهلل لبنان را برافراشته است نشان می دهد که وی 
مغایر با کلیه اصول بین الملل و در دفاع از یک گروه 

شبه نظامی که در فهرست گروه های تروریستی وزارت 
خارجه آمریکا و همچنین ده ها نهاد بین المللی دیگر 

قرار دارد، مرتکب جرم گردیده است.
علیزاده کمتر از 10 روز پیش از این نیز در یک برنامه 
تلویزیونی جمهوری اسالمی با مجری گری یکی از 
افراطی ترین مجریان راستگرای تلویزیون دولتی ایران 
حاضر شد و به دفاع تمام قد از رژیم اسالمی پرداخت.

عنوان  به  علیزاده  که علی  این همه در حالی است 
پناهنده سیاسی در انگلستان اقامت دارد و افشای این 
این سوال روبرو می کند که  با  را  اذهان مستقل  امر 
چطوردولت انگلستان برای حمایت از کسی که تا این 
اندازه در حمایت از جمهوری اسالمی کوشاست در 
مقابل همان جمهوری اسالمی، به وی پناهندگی داده 

است؟

درمان  در  سهل انگاری  جبران  به  استرالیا  دولت 
اردوگاه  در  که  ایرانی تبار  پناهجوی  بچه  دختر  یک 
پناهندگان نائورو نگهداری می شد، مجبور به پرداخت 

خسارت به خانواده او شده است.
پیگیری  و  شکایت  با  گاردین،  نشریه  گزارش  به 
استرالیا  دولت  ایرانی تبار،  خردسال  دختر  خانواده 
مجبور شد تا در خارج از دادگاه با خانواده دختربچه ای 
که در اردوگاه نائورو نگهداری می شد و بدلیل قصور 
و سهل انگاری در درمان، دچار استرس و مشکالت 
به  غرامت  پرداخت  برای  است،  شده  روانی  شدید 

توافق برسد.
ایرانی تباری  دختربچه  خانواده   ،2015 می  ماه  در 
که در آن زمان پنج سال بیشتر نداشت، از دولت و 

شخص وزیر امور مهاجرت و حفاظت مرزی استرالیا، 
درمان  در  سهل انگاری  و  اهمال  بدلیل  داتون،  پیتر 
روانی  بیماری شدید  به  او  مبتال شدن  و  فرزندشان 
نائورو  و اختالل استرس پس از سانحه در اردوگاه 
از مدت ها کشمکش  به دادگاه شکایت کردند. پس 
و پیش از جلسه تعیین کننده دادگاه که برای جوالی 
آینده برنامه ریزی شده بود، دولت استرالیا با خانواده 
دختربچه ایرانی تبار به توافق رسید که مبلغی را جهت 
غرامت حقوق بشر و جبران سهل انگاری در درمان به 
آنها پرداخت کند. میزان خسارت مورد اشاره تاکنون 

فاش نشده است.
دختر خردسال ایرانی و خانواده اش پس از خروج 
از اردوگاه پناهندگان ویکهم داروین در اواخر 2014، 

سالهای  در  می کنند.  زندگی  بریزبن  در  اکنون  هم 
اردوگاه ها و  استرالیا متهم است که در  اخیر، دولت 
بازداشتگاه های نگهداری آوارگان و پناهجویان، آنها 
را در وضعیت بسیار بدی نگهداری می کند و گاه از 

حقوق اولیه بشر نیز محروم هستند.

حضور جنجالی علی علیزاده در راهپیمایی روز قدس در لندن

استرالیا به خانواده یک دختر خردسال پناهجوی ایرانی غرامت می دهد

به گزارش مقامات شهر سن برناندینو ، بیش از 1500 ایکرز از مراتع و جنگل های 
اطراف بیگ بیر در آتش سوخته است و دستور تخلیه اجباری مناطق مسکونی در 

برخی نواحی صادر شده است. 
این آتش سوزی در اثرگرمای بیش از 100 درجه تابستان تازه از راه رسیده در 

جنوب کالیفرنیا اتفاق افتاد. 
مسئوالن سن برناندینومی کویند حریق به وجود آمده در ابتدا گریبان 600 ایکرز 
از ارتفاعات را گرفت اما گرمای غیر قابل کنترل و فزاینده سبب گسترش این آتش 

سوزی شد. 
مقامات آتش نشانی شهر هر لحظه در حال به روز رسانی تازه ترین اخبار در باب 
مهار و کنترل آتش هستند. آنها در عین حال این عملیات مها ر را بسیار سخت 

توصیف کرده اند. 
گفتنی است برخی راه های منتهی به بیگ بیر و لیک آروهد در این راستا مسدود 

شده اند. 

به  نسبت  جنوبی  کالیفرنیای  مقامات  جوالی ،  چهارم  روز  به  شدن  نزدیک  با 
خطرات هرگونه آتش بازی غیرقانونی هشدار داده اند. 

این مقامات می گویند به دلیل بارش های شدید در فصل زمستان ، رشد گیاهان 
به خصوص در شهرهای جنوب کالیفرنیا سرعت یافته و در مقایسه با سال های 
گذشته پربار تر شده است. به همین دلیل احتمال سوختن و شعله ور شدن این 
گیاهان به هنگام انجام هرگونه آتش بازی و بی احتیاطی در افروختن آتش باال 

رفته است. 
بلکه یک جرقهمی تواند سرآغاز یک خطر  نیست  این شوخی  اند  افزوده  آنها 

بالقوه باشد. 
بنا بر این خبر ، هفته گذشته ساکنین یک مجتمع در شهر ریورساید با اعمال آتش 
بازی در شرف خطر آفرینی بودند که 1000 دالر بوسیله پلیس محلی به جرم 

افروختن آتش غیرقانونی جریمه شدند. 

چهارم  روز  بازی های  آتش  که  کردند  اعالم  نیز  پزشکی  مسئوالن  ادامه  در 
جوالیمی تواند برای کودکان و خردساالن نیز خطر ساز شود و همانند مواردی که 

پیش تر گزارش شده بود به نابینایی و نقوص عضو نیز منجر شود. 

به دنبال گزارش تلفنی یک خانواده به پلیس درنیمه شب دوشنبه 19 جون ، پلیس 
یک مرد 70 ساله را به ضرب گلوله در شهر شرمن اوکس زخمی کرد. 

استیک خوری در  با یک چاقوی  او  که  پیدا کرد  را در حالی  مرد  این  پلیس 
خیابان قدم بر می داشت. افسران پلیس اذعان کردند که نمی خواستند وضعیت را 
به خشونت بکشند اما در پی نادیده گرفتن خواسته های پلیس مبنی بر رها کردن 

چاقو ، پلیس مجبور به تیراندازی به پاها و توقف مرد مذکور شد. 
بنا بر این خبر ، فرد مظنون در شرایط بحرانی به بیمارستان منتقل شد اما وضعیت 

او به حالت عادی و نرمال بازگشت. 
این در حالی است که پلیس هنوز هویت فرد مذکور را منتشر نکرده است. 

چند هفته گذشته ماموران شهرداری  لس آنجلس نوعی جدید از آسفالت را به 
صورت آزمایشی بر کف خیابان کنوگا در سان فرناندو ولی نصب کردند تا از این 
طریق میزان کنترل حرارت زمین و چگونگی خنک سازی این آسفالت را بر سطح 

یکی از داغ ترین خیابان های شهر بسنجند. 
در همین راستا از شاعدان عینی و افراد رهگذر که بر روی این آسفالت قدم 

می گذاشتند یک نظر سنجی شفاهی به عمل آمد. 

اکثریت به این نکته اذعان داشتند که آسفالت نوع جدید از حرارت کف زمین 
کاسته است. 

شهرداری  لس آنجلس عنوان کرده است که اگر این آسفالت جدید با ترکیبات 
شیمیایی خاکی زمین لس آنجلس همخوانی داشته باشد و به کنترل و سردکردن 
از پوشش جدید را در  این نوع  تابستان کمک کند ، روند نصب  کفه زمین در 

خیابان های دیگر  لس آنجلس نیز پیاده سازی خواهد کرد. 

چارلی بک رئیس پلیس و فرمانده انتظامی  لس آنجلس بزرگ از دستگیری 4 
دانشجوی دیگر در رابطه با سرقت از ایستگاه پلیس شریف خبر داد. 

چارلی بک افزود این چهار جوان همچنین بارها سد معبر کرده و پیش تر هم مسبب 
ترافیک های خیابانی و نزاع های از این دست شده بودند. 

این نوجوانان 15 تا 18 ساله متهم هستند که دو دستگاه ون مربوط به ماموران پلیس 
و از اموال دولتی را دزدیده و حتی در عملیات تعقیب و گریز از ماموران گریخته اند. 

به دنبال این دستگیری والدین نوجوانان اظهار کرده اند که فرزندان آنها تبهکار نبوده 
و تنها از روی شیطنت با پلیس محل به شوخی پراخته اند. 

چارلی بک اما در واکنش گفته است رعایت قانون و اعمال نظم عمومی هیچ 
گونه شوخی را بر نمی تابد و نوجوانان بزهکار می بایست در این راستا با اعمال 
مجازات های آموزشی نسبت به عواقب ایجاد بی نظمی وحرکات مجرمانه در جامعه 

هشیار شوند.  

Big Bear آتش در جنگل های

 هشدارهای ایمنی در آستانه چهارم جوالی

شلیک خونبار در منطقه مرفه نشین شرمن اوکس 

 نصب آزمایشی آسفالت هوشمند در کانوگا پارک

 دستگیری 4 دانشجو به جرم سرقت ایستگاه پلیس

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

برای پیدا کردن 
صاحبان مشاغل 

 و نیاز به داشتن اطالعات از
 مهمترین اتفاقات روز 

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
 با مرکز اطالعات ایرانیان تماس 

بگیرید:

818 9 08 08 08

قاضی دادگاه عالی در ارنج کانتی پیتر ویلسون،  دستور داد تا شبکه تلویزیونی 
تبلیغ مسیحیت به نام Trinity، تمامی 2 میلیون دالر خسارت تعیین شده را به 
کارا کروچ 22 ساله، نوه بنیانگذار این کلیسای تلویزیونی بپردازد که 11 سال پیش 
توسط یکی از اعضای این شبکه در جریان گردآوری مالی در سن فرانسیسکو، 
مورد آزار جنسی قرار گرفته بود. جن کروچ مادربزرگ این دختر بنیانگذار این 
کلیسای تلویزیونی است. در رای هئیت منصفه آمده بود که از این 2 میلیون دالر، 
45 درصد یعنی 900 هزار دالر را شبکه تلویزیونی و بقیه آن را خانواده به سبب 

غفلت در نگهداری از دختر بچه 11 ساله بپردازند.
قاضی اعالم کرد از آنجایی که خانواده این دختر، بنیانگذار این شبکه هستند 
تمامی 2 میلیون دالر را از محل دارایی شبکه که 750 میلیون دالر است، بپردازند. 
11 سال پیش یکی از کارکنان شبکه که مردی 30 ساله بوده دختر بچه 11 ساله را 

به درون اتاق خود کشیده و با خوراندن آب دارای مواد بیهوش کننده، او را مورد 
آزار جنسی قرار داده است و مادربزرگش این کار را انکار کرده است.

طرفداران آزادی اسلحه، از تصویب الیحه AS 103 در مجلس ایالتی کالیفرنیا 
به خشم آمدند.

به عنوان یک مجرم محکوم  را که  کالیفرنیا، کسانی  قانون جاری در  تا کنون 
در  شده  تصویب  جدید  قانون  ولی  می نمود  محروم  اسلحه  داشتن  از  شده اند، 
مجلس این دامنه را برای همه کسانی که حکم بازداشت آنان صادر شده و هنوز 
اجرایی شدن  قانون،  این  بر خود  افزون  نیز گسترش می دهد.  محکوم نشده اند 
الیحه در بخشی از الیحه بودجه که روز پنج شنبه به تصویب نهایی مجلس  رسید 
نیز گنجانده شده و همین موضوع خشم NRA را برانگیخته است. دانیل رِید 
)Reid( این الیحه و وجودش در الیحه  بودجه را ایجاد محدودیت برای آزادی 
اسلحه و حقوق فردی دانست و گفت حکم بازداشت برای هر کسی می تواند 

بدون دادگاه از سوی پلیس صادر شود که هنوز حکمی از دادگاه برای محکومیت 
صادر نشده است.

کالورت  َکن  با  ترامپ  دانالد  کابینه  اداره محیط زیست  پرو ئیت رییس  اسکات 
)Ken Calvert( نماینده جمهوری خواه کنگره از شهر کرونا که به نمایندگی 
از سوی هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه سخن می گفت ، دیدار کرد 
کالیفرنیا و دولت  ایالت  بین  نظر های  با وجود اختالف  داده شد که  اطمینان  و 
دانالد ترامپ در زمینه زیست محیطی، در حال حاضر به استانداردهای کالیفرنیا 
دست نخواهد زد و این نظر اسکات پروئیت  تا اندازه ای از تنش بین قانون گذاران 
و  می کاهد  زیست محیطی  زمینه  در  ترامپ  دانالد  دولت  و  کالیفرنیا  فرماندار  و 
استاندارد های کالیفرنیا که بیش از ده ها سال است در زمینه کاهش آلودگی هوا 
سال آینده دولت فدرال طرحی برای به هم زدن آن ندارد.مورد استفاده بوده است، از نظر مقرارت، مورد چشم پوشی قرار می گیرد و تا یک 

گزارش ساالنه یک گروه زیست محیطی برای سالمت کرانه های کالیفرنیا، هشدار 
بیماری استفاده کنندگان شود که  می دهد که سواحل کالیفرنیا می تواند موجب 

ناشی از باران های زمستان گذشته است.
 Heal the Bay›s مدیر عامل موسسه  معاون   )Sara Sikich( سارا سیکچ 
می گوید اگر در ساحل های کالیفرنیا در اقیانوس شنا می کنید، چنان چه از مناطقی 
که ورودی آبراه ها و مناطقی است که از کوهپایه ها آب باران را روانه اقیانوس 

می کند، دور باشید، شانس بیمار شدن کمتر است.
 این گزارش که 85 ساحل را در کالیفرنیا رده بندی کرده است به ساحل های 
لوس انجلس از نظر بهداشتی نمره  F در دوران بارندگی را داده است. میزان باالی 
باکتری موجود در آب های نمونه گیری شده، این هشدار را می دهد که افراد شنا 
کننده در این آب ها می توانند به آنفوالنزای شکم، عفونت گوش و دستگاه تنفسی 

و خارش پوستی مبتال شوند . در این گزارش 95 درصد از سواحل ارنج کانتی 
نمره  A گرفته اند و مناسب برای شنا هستند و97 درصد سواحل سن دیه گو نیز 

نمره های A و B گرفته اند.

شورای شهر اینگل وود با اکثریت قاطع، طرح توافق با تیم بسکتبال کلیپرز برای 
ساختن یک ورزشگاه را تصویب کرد.

این طرح توافقی برای 3 سال با یک تمدید احتمالی 6 ماهه خواهد بود و تیم 
لیکرز مبلغ 1/5 میلیون دالر به عنوان پیش پرداخت به شهر اینگل وود خواهد 
پرداخت تا در این زمینه به کاوش و جستجو برای یافتن زمین مناسب بپردازد که 

این مبلغ بازگشت ناپذیر خواهد بود.
ساخت این مجموعه ورزشی از سوی استیو بالمر )Steve Ballmer( صاحب 
تیم کلیپرز سرمایه گذاری خصوصی خواهد شد و باید تا پیش از سال 2024 که 
قرار داد اجاره استیپل سنتر از سوی کلپیرز به پایان می رسد، ساخته شده باشد. 
این مجموعه ورزشی که قرار است در زمین 298 اِکرزی ساخته شود می تواند در 

محلی که اکنون تیم فوتبال َرمز صاحب آن است، ساخته شود که 2/6 میلیارد دالر 
هزینه خواهد داشت.

در بودجه سال 2018 – 2017 کالیفرنیا، 3 میلیون دالر نیز به گسترش موزه ارامنه 
در گلندل اختصاص می یابد. در بودجه سال جاری که به تازگی به تصویب دو 
مجلس کالیفرنیا رسیده و برای امضا به دفتر جری براون فرماندار کالیفرنیا فرستاده 
شده است، این تقاضا برای کمک به موزه از سوی سناتور ایالتی آنتولی پورتانتینو از 
حزب دموکرات به کوین دِ لئون رئیس سنای کالیفرنیا پیشنهاد شده بود که در بودجه 
183 میلیارد دالری کالیفرنیا گنجانده شده است. در سال گذشته نیز جری براون بنابر 
درخواست اسقف ماردیروسیان، یک میلیون دالر برای این موزه بودجه تعیین نمود 
.پس از سال 2015 که یکصدمین سالگشت کشتار ارامنه به دست ترکان عثمانی بود، 
این جدیت که موزه و کتابخانه ای برای معرفی فرهنگ و تاریخ ارامنه در گلندل شکل 
بگیرد جدی تر دنبال شده است. سناتور پورنانتینو، تا کنون 10 میلیون دالر برای این 

موزه، بودجه گردآوری نموده است.

تام استِایر )Tom Steyer( میلیارد معروف کالیفرنیایی و از هواداران محیط زیست، 
که از کمک کنندگان مالی به حزب دموکرات است، و در نوامبر سال 2016 یاری نمود 
که افزایش مالیات بر استفاده از تنباکو به تصویب برسد. اکنون با بهره گیری از توان مالی 
خود، تالش می کند تا نمایندگان کنگره آمریکا را برای استیضاح دانالد ترامپ تشویق و 

یاری نماید.
از سوی دیگر با نزدیک شدن به انتخابات برای فرمانداری در ایالت کالیفرنیا در 

سال 2018، ناظران سیاسی بر این باور هستند که تام استایر نیروی خود را تنها 
در یک مسیر صرف نماید تا به نتیجه برسد و آن هم بین نامزدی برای فرمانداری 
کالیفرنیا و پیشگامی برای استیضاح دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتخاب 
یک مورد خواهد بود. او در مورد هزینه کردن ثروت خود می گوید دموکراسی 
آمریکا نیاز به کمک همه ما دارد. او تنها 11 میلیون دالر برای موضوع الیحه 

تنباکو هزینه نموده است.

قاضی نظام پزشکی در لس آنجلس، هاوارد کوهن، پس از بررسی پرونده یک 
 David Huang( دکتر زنان و زایمان در شهر ارواین به نام دیوید هوانگ کواسو
Kwasu( را که پرونده اش از سوی هئیت پزشکی کالیفرنیا برای تصمیم ارجاع 
شده بود، به محدود کردن میزان سزارین در ماه محدود کرد. در گزارش ها آمده بود 
که این پزشک جراح زنان به اندازه کافی زمان برای زایمان طبیعی به زنان نمی داد 
و بی درنگ آن ها را سزارین می نموده است و به این ترتیب شماری از کودکان ، 

زود هنگام به دنیا می آمدند و زمان طوالنی را در بیمارستان می گذراندند.

با این دستور ، دکتر دیوید هوانگ کواسو تنها در ماه خواهد توانست، 10 عمل 
جراحی سزارین انجام دهد و یک جراح دیگر به عنوان کمک با او خواهد بود و 
کارهای جراحی او زیر نظارت قرار خواهد گرفت. با بررسی پرونده جراحی های 
او در فاصله سال های 2010 تا 2015 این تصمیم گرفته شده است. او بسیاری 
از زنان را پیش از آن که به پایان دوران 9 ماهه بارداری برسند، سزارین می نمود. 
وکیل او گفته است او با تراکم بی شمار زنان باردار دارای مدیکل در آن دوره 

روبرو بوده است.

الیحه کنترل خرید اسلحه در کالیفرنیا تصویب شد

حفظ استانداردهای زیست محیطی کالیفرنیا تا سال 2019

سواحل لس آنجلس برای شنا مناسب نیست

کلیپرزی ها اینگلوودی شدند

موزه ارامنه در بودجه جاری کالیفرنیا

میلیاردر کالیفرنیایی به دنبال استیضاح رییس جمهور آمریکا

2 میلیون دالر غرامت برای آزار جنسی یک دختر 11 ساله در کلیسا

اتهام علیه پزشک زایمان: درد کمر به قیمت نوزادان نارس

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

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

پس از گذشت 2 ماه، اعالم شد که نخستین بیمار مبتال به بیماری ویروس نیل 
غربی در کانتی لس آنجلس در شهر سن گابریل ولی در اواخر ماه مارچ در یکی از 
بیمارستان های این کانتی بستری شده است. این خبر را اداره بهداشت و سالمت 
عمومی کانتی لس انجلس پس از بهبود فرد مبتال اعالم نموده است. مقامات این 
اداره هشدار دادند که با فصل تابستان، ابتال به این بیماری که ناشی از نیش نوعی 
از پشه است، جدی است و باید با دقت عمل همراه باشد با افزایش گرما و تمایل 
مردم به پوشیدن لباس های آستین کوتاه و شلوار کوتاه، بدن انسان را بیشتر در 

معرض گزیده شدن از سوی پشه ها قرار می گیرد.
در این هشدار درخواست شده است که آب های راکد همانند استخر و آب نما 
را تخلیه و با آب تازه پر نمایند زیرا آن ها مکانی برای تخم گذاری پشه ها هستند.

بیماری ناشی از ویرو نیل غربی در کالیفرنیا از سال 2003 بسیار دیده شده و در 
این سال ها در مجموع تا کنون 200 نفر جان خود را از دست داده اند و تنها در 
سال  گذشته خبر از 150 مورد ابتال و مداوا در کالیفرنیا با 5 مرگ همراه بوده است.

در الیحه بودجه 2018ـ  2017 کالیفرنیا، 45 میلیون دالر برای تامین نیازهای حقوقی 
مهاجران برای گسترش خدمات قانونی برای آنها در نظر گرفته شده است.

این بودجه بیش از مبلغی است که جری براون فرماندار کالیفرنیا درخواست نموده 
بود به موجب این بودجه، 30 میلیون دالر برای خدمات اجتماعی در مسیر و روند 
خدمت به مهاجران برای دستیابی به اقامت دائم و شهروندی خواهد بود که در زمان 
رئیس جمهور باراک اوباما به تصویب رسیده بود و ادامه خواهد داشت و 12 میلیون 
نیز برای دفاع از مهاجران برای پیشگیری از اخراج هزینه خواهد شد و 3 میلیون دالر 
نیز برای کودکان و نوجوانی که بدون خانواده و سرپرست وارد آمریکا شده اند، هزینه  
حقوقی خواهد شد. این بخش 15 میلیون دالری بودجه از سوی نماینده دموکرات 
شده است.سن دیه گو، بِن هیوسو )Ben Hueso( به الیحه بودجه افزوده شده بود که تصویب 

سرانجام پس از ماه ها جنجال بر سر رسوایی استفاده نادرست از خدمات کارکنان 
اداره مالیات بر فروش کالیفرنیا و ارائه طرح های اصالحی و بازنگری در قدرت 
مدیریت این نهاد دولتی ایالت کالیفرنیا، روز 5 شنبه الیحه تازه ارائه شده از سوی 
سناتور ایالتی کالیفرنیا هالی میچل از لس انجلس در مورد محدود سازی اختیارات 

این نهاد تصویب شد.
به موجب این الیحه بسیاری از اختیارات مدیریت این نهاد به دفتر جدیدی 
متشکل از قضات اداری داده خواهد شد و آنان خواهند توانست به روند ُکند 
تقاضای بازنگری به پرونده های مالیاتی افراد و شرکت ها را که تقاضای استیناف 

داده اند، سرعت ببخشند.
این الیحه که در مورد استقبال جری براون فرماندار کالیفرنیا نیز قرار گرفته،  
از سوی جف استون سناتور جمهوری خواه مجلس کالیفرنیا مورد اعتراض قرار 
گرفته و محدود سازی قدرت مشاغل برای تقاضای استیناف ارزیابی شده است 
و آن را سوءِاستفاده از قدرت قانون گذاران دموکرات در از بین بردن قوانین و 

مقررات خوانده است، سناتور جمهوری خواه، جان مورالچ نیز آن را نقض قانون 
اساسی کالیفرنیا خوانده است.

به جز 8  کالیفرنیا  تمامی زندان های  کالیفرنیا،  بودجه  با تصویب الیحه جدید 
زندان، موظف هستند برقراری رابطه مستقیم و رو در روی زندانیان با خانواده را 
فراهم نمایند و این 8 زندان نیز به مرور در مدت زمان 5 سال آینده این امکانات 
را به زندان ها بیافزایند به موجب این الیحه و بودجه در نظر گرفته شده در الیحه 
بودجه 2018 ـ 2017، زندان های کالیفرنیا دست کم باید امکان برقراری دیدار 
ویدئویی همانند اسکایپ را بدون هزینه و یا بدون هزینه برای 4 ساعت نخست 
ماهیانه فراهم نمایند و از سوی دیگر سالن های دیدار زندانیان با خانواده را که به 
صورت تلفنی و از پشت شیشه های امنیتی بوده بار دیگر بازگشایی نمایند زیرا 
اساس دیدار زندانیان با خانواده در راستای بازپروری روانی آن ها در گذر جرم و 

بازگشت به آغوش خانواده و جامعه مهم است.

 32  )Kund quist( الندکِوئیست  ریچارد  و  مالنیا  کالیفرنیایی  نیکوکار  دو 
 Torrance میلیون دالر برای توسعه بخش اورتوپدی و جراحی نخاع بیمارستان
Memorial Medical Center اهدا کردند. با اعالم این خبر از سوی این 
خانواده نیکوکار برای اهدای 32 میلیون دالر به این بخش از بیمارستان به ویژه برای 
گسترش پژوهش و آموزش اورتوپدی و جراحی نخاع، مجموعه پرداختی آنان را 
در 11 سال گذشته به 100 میلیون دالر می رساند. آن ها نخستین اهدای خود را در 
سال 2005 با یک میلیون دالر آغاز کردند و در سال 2013، مبلغ 50 میلیون برای 
گسترش ساختمان بیمارستان با اتاق های خصوصی شدند.آن ها 18 میلیون دالر 
نیز در گذشته برای بخش قلب و بیماری های عروقی اهدا نموده بودند. خانم مالنیا 
الندکوئیست گفت اگر این بیمارستان را گسترش نداده بودیم باید برای سکته قلبی 

از شهر پالوس وردس به لس  آنجلس و بیمارستان سیدارسای نای می رفتیم.

در تیراندازی در یکی از مراکز UPS در سن فرانسیسکو، 6 نفر مجروح و 5 نفر 
کشته شدند.

یکی از رانندگان UPS در ساعت 9 روزسه شنبه 14 جون در حالی که خود 
یونیفورم UPS را به تن داشت و سرکار خود حاضر شده بود اقدام به تیراندازی 

به سوی همکاران خود می کند و خود را نیز می کشد.
پلیس بی درنگ به محل UPS سن فرانسیسکو که در منطقه میشن و پورتِررهیلز 

)Potrero Hills( قرار دارد شتافت تا به تامین امنیت دیگر کارکنان بپردازد. 
مجروحان به بیمارستان منتقل شدند .پلیس نخست تمامی کارمندان را از ساختمان 
خارج ساخت  و در ساعت 10/30 اعالم کرد که ماجرا پایان یافته و قربانی دیگری 
را در ساختمان نیافته است . این مرکز UPS، 815 کارمند دارد و می توانست 
فاجعه بزرگ تری به همراه داشته باشد. هنوز علت این تیراندازی با توجه به مرگ 

تیرانداز اعالم نشده است.

هئیت مدیره ناظران کانتی لس آنجلس در نشست روز سه شنبه خود بودجه کمک 
به بی خانمان ها را در یک تصویب بی سابقه، اجرایی کرد.

پس از گذشت سه ماه از تصویب اختصاص یک چهارم سنت از مالیات فروش 
در کانتی لس آنجلس از سوی رای مردم در نوامبر 2016، هئیت مدیره ناظران 
کانتی لس آنجلس با اکثریت قاطع به هزینه کردن ساالنه 355 میلیون دالر برای 
مدت 3 سال رای داد تا ده ها هزار بی خانمان با این پروژه از کمک برخوردار شوند.

این رای گیری هنگامی به نتیجه نشست که 70 نفر از ماموران دولت، نیروهای 
انتظامی و اعضای سازمان های غیر انتفاعی در جلسه حضور پیدا کردند و به عنوان 
افرادی که روزگاری بی خانمان بوده اند، سخنرانی کردند با تصویب این پروژه، 
راه های هزینه کردن آن به سرعت نوشته خواهد شد، در این نشست پیشنهاد شد 

که اولویت را به زنان و کودکان و افراد ناتوان جسمی و روانی بدهند.

هانس کریستید دانشمند 50 ساله دموکرات از الگونا بیچ کالیفرنیا، نامزدی خود 
را برای کنگره آمریکا برای منطقه 48 اعالم کرد تا در سال 2018 با دِینا روهرراباکر 
)Dana Rohrabacher( به مبارزه بپردازد که از دست راستی ترین نمایندگان 
جمهوری خواه در کالیفرنیاست و در انتخابات گذشته از طرفداران دانالد ترامپ 
بوده است. هانس کیرستد، یک دانشمند سلول های بنیادی است . نامزدی هانس 
کیرستد از سوی دموکرات ها با استقبال روبرو شده است زیرا منطقه 48 که از 
الگونا بیچ تا سیل بیچ  وشهر های کناره اقیانوس آرام  در ارنج کانتی را شامل 
می شود، همواره به سبب اکثریت جمهوری خواهان در این منطقه ارنج کانتی که 
تا مرز لوس انجلس کانتی کشیده شده است،  از سال 1988 تا کنون در دست 
درصدی دموکرات ها به کنگره آمریکا راه پیدا کرده است.روهراباکر بوده که با حمایت اکثریت 40 درصدی جمهوریخواهان در برابر 30 

هشدار مقامات بهداشتی: موج تازه ای از ویروس نیل غربی در جنوب کالیفرنیا

حمایت 45 میلیون دالری بودجه کالیفرنیا از نیازهای حقوقی مهاجران

الیحه توافقی برای نظارت بر اداره مالیات در کالیفرنیا

دیدار زندانیان کالیفرنیا با بودجه ایالت امکان پذیر می شود

هدیه 32 میلیون دالری برای توسعه بخش ارتوپدی یک بیمارستان

تیراندازی مرگبار در سانفرانسیسکو

355 میلیون دالر برای ساماندهی به بی خانمانان در لس آنجلس

یک دانشمند سلول های بنیادین ،در انتخابات 2018 کاندید شد

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2460&Status=2
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جمعه 2 تیر/23 جون

1287 خورشیدی)1908میالدی(
به  بهارستان  میدان  در  مجلس  بستن  توپ  به 

دست سرهنگ لیاخوف روسی.
1318 خورشیدی)1939 میالدی(

محقق،  داستان نویس،  بهرنگی،  صمد  زادروز 
مترجم، و شاعر چپ ایرانی

موجود  کتاب  شرکت  در  بهرنگی  صمد  آثار   
است 

1334 خورشیدی)1955 میالدی(
سینما،  ایرانی  بازیگر  پرستویی،  پرویز  زادروز 

تئاتر وتلویزیون
1383 خورشیدی )2004 میالدی(

درگذشت عباس جاللی سوسن آبادی نگارگر 
لوس آنجلس  در  ایرانی  بزرگ  مینیاتوریست  و 

)کالیفرنیا-امریکا(

1395 خورشیدی )2016 میالدی(
آهنگساز،  کمال پورتراب،  مصطغی  درگذشت 
ایرانی در سن 92  دانشگاه و موسیقی دان  استاد 

سالگی در تهران

شنبه 3 تیر/24 جون

1287 خورشیدی)1908 میالدی(
روزنامه  مدیر  شیرازی  میرزاجهانگیرخان  قتل 
مدیر  خراسانی  سلطان العلمای  صوراسرافیل، 
روزنامه روح القدس و ملک المتکلمین در باغشاه 

تهران
1295 خورشیدی)1916 میالدی (

زادروز روح انگیز سامی نژاد، نخستین هنرپیشه 
زن

1344 خورشیدی )1965 میالدی(
برای نخستین بار در تاریخ محاکمات دادگستری 
یک  عهده ی  به  متهم،  از  دفاع  و  وکالت  ایران، 

وکیل»زن«، قدسیه حجازی، واگذار شد.
1357 خورشیدی )1978 میالدی(

زادروز نگار فروزنده، بازیگر ایرانی
1386 خورشیدی )2007 میالدی(

درگذشت خدیجه دده باال، )مهستی( خواننده برنامه 
گلها، بر اثر ابتال به بیماری سرطان در سانتاُرزای 

سانفرانسیسکو، وی متولد سال 1946 بود. 
1395 خورشیدی )2016 )میالدی(

درگذشت محمدرفیع ضیایی، کاریکاتوریست، 

پژوهشگر و نویسنده بر اثر سکته قلبی در سن 
68 سالگی در تهران.

یکشنبه 4 تیر/25 جون

1323 خورشیدی )1944 میالدی(
زادروز اصغر الهی، قصه نویس

1325 خورشیدی )1946 میالدی(
تشکیل اولین و آخرین کنگره  نویسندگان ایران 
به  شوروی  و  ایران  فرهنگی  روابط  انجمن  در 

ریاست ملک الشعرا بهار )وزیر فرهنگ وقت(.
1350 خورشیدی )1971 میالدی(

پلیس  رئیس  مختاری،  الدین  رکن  درگذشت 
و شهربانی رضاشاه، نوازنده ویولون و آهنگساز 

موسیقی )تولد 1270 خورشیدی(

دوشنبه 5 تیر/26 جون

1332 خورشیدی )1953 میالدی(
تشکیل انجمن فرهنگی ایران و آلمان به ریاست 

استاد پورداوود
1348 خورشیدی )1969میالدی(

درگذشت مهدی نامدار -استاد دانشگاه تهران و 
رییس سابق دانشگاه اصفهان درسن 73 سالگی 

)براثر تصادف(
1350 خورشیدی )1971میالدی(

درگذشت دکتر احمد متین دفتری، سناتور، استاد 
ممتاز دانشگاه و نخست وزیر  در سن 73 سالگی 

سه شنبه 6تیر/27 جون

1287 خورشیدی )1908میالدی(
آغاز قیام مردم تبریز به رهبری ستارخان علیه 

استبداد محمدعلی شاه
1324 خورشیدی )1945میالدی(

)مدیر  تیمورتاش  ایران  خانم  دعوت  پی  در 
روزنامه  رستاخیز( عده  ای از مدیران جراید علیه 
دولت و حکومت نظامی قطعنامه یی صادر کردند.

1338 خورشیدی )1959میالدی(
تصویب قانون تأسیس دانشکده  افسری

چهارشنبه 7 تیر/28 جون

1254 خورشیدی )1875میالدی(
ارباب  به  ملقب  شاهرخ  زادروزکیخسرو 
مجلس  در  زرتشتیان  جامعه  نماینده  کیخسرو، 

شورای ملی )مرگ 11 تیر 1319(.
1303 خورشیدی )1924میالدی(

شاه(،  ناصرالدین  )داماد  ظهیرالدوله  درگذشت 
بنیانگذار ورییس انجمن اخوت

1322 خورشیدی )1943 میالدی(
زادروز سهراب شهیدثالث، آغازگر موج سینمای 

نو در ایران. وی کارگردان همدوره و هم عصر با 
ناصر تقوایی، علی حاتمی، بهرام بیضایی، داریوش 
مهرجویی، مسعود کیمیایی و عباس کیارستمی بود 
که در فاصله سالهای 1343 تا 1346 تحصیالت 
عالی خود را در مدرسه پروفسور کراوس وین در 

رشته سینما آغاز کرد و در فرانسه ادامه داد.
وی فعالیت در سینما را از سال 1345 با ساخت 
فیلم کوتاهی به نام »آیا« آغازکرد. در بازگشت به 
ایران، در وزارت فرهنگ و هنر مشغول به کار شد 

و فیلم مستند ساخت. 
کارش را به عنوان مترجم و نویسنده سینما بین 
سال های 1352 تا 1354 ادامه داد. در سال 1355 
به دنبال درخشش فیلم های اول و دومش )یک 
اتفاق ساده )1352( وطبیعت بی جان )1354( به 

آلمان مهاجرت کرد.
آمریکا  به  مرگش  از  پیش  سال  چند  سهراب 
پس  آن  از  و  نمود  اقامت  شیکاگو  در  و  رفت 
برای  سرخ  گل  »گلهای  فیلم  نساخت.  فیلمی 
آفریقا« )1370( بسیار مورد توجه منتقدان غرب 

قرار گرفت و با جوایز زیادی همراه بود. 
بیماری  اثر  بر   1377 سال  تیرماه  دهم  در  وی 

سرطان کبد در شیکاگو درگذشت.  

1360 خورشیدی )1981میالدی(
اسالمی  جمهوری  حزب  دفتر  در  انفجار 
روایت  به   ( نفر   72 و  بهشتی  آیت اهلل  قتل  و 

خبرگزاری های جمهوری اسالمی( دیگر 
1368 خورشیدی )1989 میالدی(

درگذشت عبدالعلی وزیری، خواننده و نوازنده ی 
تار )تولد 1292خورشیدی(

پنجشنبه 8 تیر/29 جون

1325 خورشیدی )1946 میالدی(
درگذشت »دهقان« )حاج اسماعیل خان(- شاعر 

و آزادیخواه
1382 خورشیدی )2003 میالدی(

درگذشت ویگن دردریان – خواننده ی موزیک 
جاز ایران

 آثار زنده یاد ویگن در شرکت کتاب موجودند

1388 خورشیدی )2009 میالدی(
درگذشت محمد حقوقی، شاعر و منتقد معاصر 
به علت نارسایی قلبی و کلیوی دراصفهان در سن 
72 سالگی. وی متولد سال 1316 در اصفهان بود.
آثار محمد حقوقی در شرکت کتاب موجود است

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
23  تا 29 جون  )2 تا 8 تیرماه(

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

بازار طال، جواهر و ساعت در دان تاون لس آنجلس

خرید ارزان تر- خرید مطمئن تر

در  علیزاده  علی  حضور  تصاویر  انتشار  خبر: 
راهپیمایی روز قدس در لندن و در حالیکه پرچم 
در دست  را  لبنان  تروریستی حزب اهلل  گروهک 
مجازی  فضای  در  زیادی  واکنش های  با  دارد 
در  کارشناس  عنوان  به  وی  است.  شده  روبرو 
تلویزیون بخش فارسی بی بی سی شاغل است 

و پناهندگی سیاسی نیز از دولت بریتانیا دارد.
***

دوست عزیز کارشناس بی بی سی فارسی یک بار 
دیگه گوش به فرمان آقای والیت، بی اختیار آتیش 
پرداخت  تکلیف شرعی خود  به  اختیار شد و  به 
و در راهپیمایی دشمن شکن روز قدس در قلب 
انگلیس خبیث )اصطالحی که حضرت آقا! برای 
در  قبلشم  و  کرد  می برند( شرکت  کار  به  بریتانیا 
افق جمهوری  تلویزیونی  برنامه »جهان آرا« شبکه 
اسالمی با اجرای آقا وحید یامین پور که اگه شیعه 
شرکت  می کرد،  استخدامش  داعش  حتما  نبود 
اسالمی  جمهوری  انتخابات  از  قبل ترش  و  کرد 
خاورمیانه  منطقه  در  دموکراسی  الگوی  به عنوان 
طرف  که  نیارم  درد  رو  سرتون  ...؛  و  برد  نام 
بی بی سی  فارسی  تلویزیون  برنامه های  کارشناس 

داره  خبیث  انگلیس  از  سیاسی  پناهندگی  خبیثه، 
ایران برگرده ولی میره و در  و قاعدتا نمیتونه به 
برنامه تلویزیونی خیلی حزب الهی شرکت می کنه 
لندن  تو  رو  نصراهلل  حسن  سید  حزب   پرچم  و 

تکون میده و ...؛
اینجور  برای  بدی  خیلی  اصطالح  فارسی  تو  ما 
اما  »پاچه خوار«  میشه  مودبانه اش  که  داریم  آدما 
اینکه یه نفر همچین اخالقی داشته باشه، به خودش 
مربوطه؛ شهروند ایرانشهر فقط یه سوال از دولت 
بریتانیا داره: »شما رو چه حساب به افراد پناهندگی 
که  رو  حسابی  آدم  کلی  اونوقت  میدین؟  سیاسی 

واقعا جونشون در خطره رو ریجکت میکنین!«
بی بی سی  خبرپراکنی  بنگاه  از  هم  سوال  یه  و 
کارشناساتون  انتخاب  برای  شما  »عزیزجان  دارم: 
اگه  آمیرز ممدلی هم  دارین؟  معیار و محکی  چه 
براتون؟ اصوال  کنه  باشه می تونه کارشناسی  اوکی 

بی بی سی دنبال چه چیزیه؟«
البته شایدم همونطوری که قبل از وقوع انقالب 
میکردین  پخش  رو  خمینی  اعالمیه های   57 سال 
کردید،  معرفی  ایران  ملت  به  رو  امام!  و حضرت 

می خواید یه چهره جدید به خورد خلق اهلل بدید!

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

حکایات بازار بین الخبرین
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خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

نقد و نظر:           

آیا ایران در آستانه نا آرامی بزرگ است؟

سیامک مهر )پورشجری(- زندانی سابق سیاسی از ایران:

*توجه: انتشار این مقاله لزوما نشانگر دیدگاه های 
ایرانشهر نیست و تنها بیانگر عقاید نویسنده است.

به  مهاجرت  موضوع  با  ارتباط  در  جهانی  شرایط 
اروپا و آمریکا که از دیرباز بصورت بطئی و آرام کم 
و بیش جریان داشته است، طی یک دهۀ اخیر و بویژه 
از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه به هرج و مرجی 
واقعی فراروییده و گویی جهان به یک دورۀ بی ثباتی 

و سردرگمی نسبت به این موضوع وارد شده است.
مسلمانان  از  عظیمی  خیل  حرکت  میان  این  در 
گریخته از جنگ های خاورمیانه و آشوب های شمال 
آفریقا به سوی غرب، تمامی پیش بینی ها و معادالت 
موجود در این زمینه را کاماًل به همریخته و بی اعتبار 
نشان داده است. امروزه شاهدیم که سیاست پیشگان 
و مدیران و برنامه ریزان در اروپا و آمریکا و کانادا در 
برابر پیدایش یک وضعیت متفاوت و بغرنج که خود 
کم و بیش حاصل سیاست های اقتصادی و نظامی و 
امنیتی غلط دولت های آنان در سال های گذشته است، 

دچار بالتکلیفی شده و ناتوان از تصمیم گیری اند.
پس از تحوالت اخیر در جامعۀ آمریکا و با انتخاب 
اشتباه  و  جمهوری  ریاست  مقام  به  ترامپ  دونالد 
بزرگی که با اتخاذ تصمیم دولت جدید آمریکا مبنی 
بر قطع پذیرش مهاجر و نیز قطع موقت اعطای ویزا 
به اتباع چند کشور خاورمیانه، دیدیم که چگونه مردم 
این کشورها را در موضع قربانی سیاست های به ظاهر 
نژادپرستانه قرار داد و باعث گردید شهروندان اروپایی 
اعتقادات و  با ماهیت ضدبشر  و آمریکایی که غالباً 
آموزه ها و ارزش های اسالمی بیگانه اند، تحت تأثیر 
مظلوم نمایی مسلمان ها به میدان بیایند و با تظاهرات 
نوعدوستانه از مهاجرت مسلمانان به کشورهای خود 
دفاع کنند؛ بدون آنکه قادر باشند به عواقب درازمدت 
نتیجۀ  که  است  این  واقعیت  بیاندیشند.  امر  این 
مماشات مردم جوامع آزاد و دموکراتیک با اسالم و 
مسلمان ها مثل طعم غذایی که فردی جذامی می پزد، 

سال ها سال بعد معلوم می گردد.
و  دموکراسی  و  آزادی  نهال  ریشه های  مسلمان ها 
ریشۀ ارزش ها و زیبایی ها و رنگارنگی جوامع اروپا و 
آمریکا را می جوند و نابود می کنند. مسلمانان با سوء 
و  دموکراسی  و  آزادی  ارزش هایی چون  از  استفاده 
حقوق بشر، در جوامع آزاد و متمدن رخنه می کنند 
نابودی می کشانند.  به  این ارزش ها را  و رفته رفته 
پرچم  با  یعنی  اسالمی،  حجاب  با  مسلمان ها 
دشمنان آزادی و دشمنان حقوق طبیعی انسان وارد 
سرزمین های اروپا و آمریکا می شوند تا بطور آشکارا 
با اصول و ارزش ها و زیبایی هایی که این ملت ها بیش 
از پنج قرن برای کسب آن جانفشانی کرده اند بجنگند 
آن  بجای  و  براندازند  را  ارزش های مدرن  تمامی  و 
امکان  این  البته  گردانند.  حاکم  را  اسالم  شریعت 
وجود دارد که یکایک این مسلمانان از این حقیقت 

بی خبر باشند و عالمانه و عامدانه چنین قصدی نداشته 
نتیجۀ حضور  اما  نکنند؛  پیگیری  را  هدفی  چنین  و 
آنان که با آموزه های اسالم و قرآن پرورش یافته و 
دچار ایمان اسالمی گشته اند، خواه ناخواه به همین 
مشکالت و گرفتاری ها منجر خواهد شد. کافی است 
مسلمانان که بنا به دستورات و آموزه های دینی خود 
اکثریت  زاد و ولد و تکثیر تصاعدی دارند، به یک 
نسبی در هر اجتماعی دست یابند تا احکام و حدود 
شریعت را بی توجه به رضایت دیگران بر مسلمان و 

غیرمسلمان اجرا کنند.
به  تجاوز  عامل  به خودی خود یک  هر مسلمانی 
آزادی ها و حقوق دیگران است. الزم هم نیست که 
وی به این واقعیت آگاهی داشته باشد. اساساً کمتر 
از  نفرت خود  میزان  به  که  می شود  یافت  مسلمانی 
آزادی واقف بوده باشد. این رفتار در فطرت و ضمیر 
است. هر مسلمانی یک  تقطیر گشته  و  تخمیر  وی 
عمل کننده به فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر و 

فریضۀ جهاد است.
این دو اصل اسالمی توجیه کنندۀ تهاجم و تعرض و 
تجاوز مؤمنان به حقوق و آزادی های دیگران است. در 
آیات متعدد قرآن وظایف ایمانی مسلمانان در ارتباط 
یافته و عمل  تدوین  و  تبیین  به صراحت  کافران  با 
بدان خواسته شده است. برای مثال آیه شمارۀ 123 از 
سورۀ توبه می گوید: »ای اهل ایمان، با کافران از آنان 
که با شما نزدیکترند شروع به قتال کنید و باید کفار 
در شما درشتی و نیرومندی و قوت و پایداری حس 
کنند و بدانید که خدا همیشه با پرهیزکاران است.« و 
یا در آیه 29 سورۀ فتح، مؤمنان را به رفتاری همراه با 
شدت و سرسختی با دیگران و مهربانی با همکیشان 

خود تشویق می کند.
آموزه های قرآنی با چنین مضامینی فراوان است. پایه 
و اساس محوری و مرکزی و درونمایه قرآن، سلطه 
گری به وسیلۀ تهاجم و تعرض و تجاوز و قتل و 
خونریزی و خشونت و پیروزی از طریق ایجاد رعب 

و وحشت در میان مخالفان است.
تروریسم به معنی وحشت پراکنی محتوای ُمجرمانۀ 
نظیر  هم  مسلمانان  ترین  مهربان  حتا  است.  قرآن 
و  نماز  هنگام  به  داشتنی  دوست  مادربزرگ هایی 
سجده با چادرنمازهای گلدار و زیبا، در حقیقت یک 
عامل تحمیل باورهای اسالمی به اطرافیان خود و یک 
از عدم تسامح و رواداری و دخالت  مورد و نمونه 
امر  این  به  مسلمانی  هیچ  دیگرانند.  آزادی های  در 
واقف نیست که  چه هیوالی ضدبشر و چه عفریتۀ 
تباه اندیشی را درون خود حمل می کند. محتوای ایمان 

اسالمی نفرت از آزادی است. یکی از مفاهیم کانونی 
ایمان اسالمی تقواست. مفهوم تقوا در تعالیم اسالمی 
در حقیقت پرهیز از آزادی است. دشمنان آزادی از 
قرآن  دیدگاه  از  مردمانند.  تقواترین  با  قرآن  دیدگاه 

آزادی یعنی فحشا و منکرات.
اصوالً ارزش های اسالم و قرآن با مالک و معیارهای 
وجه  هیچ  به  مدرن  و  آزاد  دنیای  و  غربی  جوامع 
مسلمانان  اصطکاک  و  خصومت  نیست.  سازگار 
دموکراتیک  و  آزاد  دنیای  در  زندگی  هنجارهای  با 
می شود  منجر  بسیاری  انرژی  و  هزینه ها  اتالف  به 
آنرا  نظیر  که  می زند  دامن  به کشاکشی همیشگی  و 
بورکینی  و  بورقه  و  اسالمی  در موضوعات حجاب 
شاهد  اخیر  سال های  در  آن  از  حاصل  منازعات  و 
بوده ایم. این چالش ها به میزان زیادی از وقت و زمان 
و هزینه و کار در دستگاه های انتظامی و حقوقی و 

قضایی را در جوامع غربی به هدر می دهد.
راه چاره ای هم البته وجود دارد.

آمریکا و کانادا و اتحادیه اروپا اگر به کشور عربستان 
سعودی کمک کنند تا مردم مسلمان گریخته و آواره 
از جنگ را بپذیرد، آنوقت یک راه حل اساسی جهت 
مسئله مهاجران گریخته از افغانستان و عراق و سوریه 
و لیبی و سایر کشورهای جنگ زده پیدا شده است. 
کشور عربستان سرزمینی است پهناور و ثروتمند که 
توانایی پذیرش حداقل پنج میلیون مهاجر را در نوبت 
اول داراست. وجود کعبه و آرامگاه پیامبر اسالم که 
هرساله مورد زیارت میلیون ها مسلمان قرار می گیرد، 
عربستان سعودی را که همچنین زادگاه دین اسالم 
است.  کرده  تبدیل  مسلمانان  توجه  کانون  به  بوده، 
با  تعارض  دچار  مسلمانی  هیچ  عربستان  در جامعۀ 
واقعیت های اجتماعی موجود نخواهد بود و از این 
لحاظ حفظ حجاب و ساختن مسجد و مناره و برپایی 
اجتماعات مذهبی و نماز جماعت و سایر مراسم دینی 

به آسانی ممکن و قابل اجراست.
نباید  مسلمانی  هیچ  قاعدتاً  عربستان  جامعۀ  در 
می بایست  بنابراین  باشد.  داشته  بیگانگی  احساس 
مهاجرانی را که از کشورهای مسلمان کوچ می کنند 
و مایلند که اسالم و هویت اسالمی خود را همچنان 
نمایند و هیچ  منتقل  به کشور مقصد  حفظ کرده و 
استعداد و قابلیتی جهت هماهنگی و پذیرش فرهنگ 
از  غربی  دموکراتیک  و  آزاد  جوامع  های  ارزش  و 
خود نشان نمی دهند را به روش های گوناگون و با 
امتیازهای قانونی و مدنی و کمک های مالی  اعطای 
عربستان  در  اقامت  به  رفاه،  و  مسکن  تسهیالت  و 

سعودی تشویق نمود.

مهاجران مسلمان یا قاتالن آزادی های اجتماعی؟!

تقریباً از شروع این هزاره، ایران جزیره ای آرام در 
بوده  خشونت  و  عدم ثبات  ناپایداری،  دریای  میان 
غربی،  همسایه  و  افغانستان،  شرقی،  همسایه  است. 
پی  ترتیب در سالهای 2001 و 2003 در  به  عراق، 
مرج  و  و هرج  آشفتگی  آمریکا دچار  نظامی  حمله 
شدند. و هشت سال بعد نیز در 2011 جنگ داخلی 

در سوریه به وقوع پیوست.
با اینکه ایران شیعه با فرستادن نیروی انسانی، اسلحه 
و پول در جنگ ها و درگیری های همسایگانش درگیر 
شده تا سنی های ناسیونالیست افراطی و حامیانشان را 
در خلیج فارس عقب براند، خاک خودش به طرزی 

قابل توجه دست نخورده مانده است.
ایران دولت-ملتی کارآمد است که مقامات اصلی آن 
از انحصار کامل قدرت برخوردار اند، اما مردم بدون 
آسیب پذیر  و  غیرمسلح  شدت  به  آن  در  یونیفورم 
جمهور  رئیس  روحانی،  حسن  پیش  سال  هستند. 
اصالح طلب کشور، در سفری به اروپا با افتخار ایران 

را امن ترین و پایدارترین کشور خاورمیانه خواند.
ایرانیان، چه اصالح طلب چه  در چشم بسیاری از 
در  سیاسی  و  اجتماعی  آزادی های  نبود  اصولگرا، 
ازاء  در  می ارزد  که  است  بهایی  اسالمی  جمهوری 
تضمین امنیت پرداخته شود. آنها اما از روزی ترس 

دارند که این امنیت شاید به پایان برسد.
احتماالً روز حمله تروریستی به تهران چنین روزی 
بود. یک صبح عادی چهارشنبه در تهران که باحمالت 
انتحاری آشفته شد، و این باور که ایران از کشتارهای 
فرقه ای-مذهبی عاری و در امان است، دود شد و به 

هوا رفت.
در حدود 10 و سی دقیقه صبح، ساختمان مدرن و 
هرمی مجلس، نمادی از دموکراسی در ساختار پیچیده 
قدرت در جمهوری اسالمی، به همراه آرامگاه مؤسس 
رژیم، آیت اهلل روح اهلل خمینی، مورد حمله هماهنگ از 

طرف افراد مسلح و بمب گذاران قرار گرفت.

شبکه های اجتماعی ایرانیان پر شد از ابراز احساسات 
نگرانی واندوه، محکومیت و تقبیح توحش و بربریت 
مهاجمان، و البته از فریادها و رجزهای مبارزه طلبی: 

مارش یک حمله بی رحمانه جهادی دیگر.
ابهام  نوعی  با  البته  و  سرعت،  به  پاسداران  سپاه 
کرد؛  متهم  را  سعودی  عربستان  و  آمریکا  عامدانه، 
موضعی که خوراک ایرانیان معتقد به نظریه توطئه را 
فراهم کرد تا تکرار کنند داعش به دست به دشمنان 
سنی و غربی ایران ایجاد شده است. و بعد در اقدامی 
به  اقدام  بود  نظامی اعالم شده  منزله مداخلع  به  که 
پرتاب 6 موشک به خاک سوریه کرد جدای از آنکه 
آیا واقعا این موشک ها به اهدافی که می باید برخورد 

مرد یا نه!
کرده،  اعالم  را  خود  خالفت  داعش  که   2014 از 
محافظت  در  توانایی خود  به  ایران  مسلح  نیروهای 
افتخار  جهادی  حمله های  علیه  کشور  مرزهای  از 
»خط  یک  از  ایرانی  فرمانده های  درواقع،  می کردند. 
قرمز« 40 کیلومتری داخل عراق صحبت می کردند، 
خطی که اجازه عبور داعش از آن به هیچ وجه داده 

نخواهد شد.
شد  منتشر  گزارش هایی   2014 سال  اواسط  از  اما 
که اعضای این گروه تروریستی از مرز ایران و عراق 
عبور کرده اند. در حالی که این اخبار توسط مقامات 
نیروی  فرمانده  بعد،  سال  دو  می شد،  تکذیب  ایران 
زمینی سپاه اعالم کرد داعش از میان سنی های ایران 

نیروگیری کرده است.
دادستان کل تهران درماه فوریه اعالم کرد عامالن 
تهران  محدوده  در  داعش  به  وابسته  تروریستی 
دستگیر شده اند. گفته شد آنها برای ایجاد بحران در 
بهمن  ماه  در  انقالب  بزرگداشت  حکومتی  مراسم 

برنامه ریزی هایی کرده بودند.
گوش  به  دیگری  بی سابقه  اخطار  بعد  ماه  یک 
ملت رسید؛ زمانی که عاملین داعش از شرق عراق 

ویدئویی به زبان فارسی در شبکه های اجتماعی خود 
گذاشتند. در این ویدئو قبل از اعدام چند جنگجوی 
شیعه عراقی، یک مبارز داعشی قسم می خورد که »ما 
به ایران حمله خواهیم کرد«. و دیری نپایید که حمله 

انجام شد.
که  شایعات  از  لفافه ای  در  حمله  این  بهت  هنوز 
باور داشتند دست خودی ها در کار بوده و یا اینکه 
»کار، کار خودشان است« به پایان نرسیده است که 
سوریه  باتالق  در  می گیرد  تصمیم  تهران  حکومت 

خود را بیشتر غرق کند. 
هواپیمای  سرنگونی  و  سو  یک  از  موشکی  حمله 
بدون سرنشین ایرانی به وسیله آمریکا از سوی دیگر. 
و  پاسداران  سپاه  بین  سوریه  در  جنگ  حقیقت  در 
این  آیا  است.  کلید خوده  آمریکایی رسما  نیروهای 
همان چیزی است که رهبر جمهوری اسالمی به دنبال 

آن بود؟
تالش برای ایجاد بحرانی نظامی که در پناه آن بتوان 
آخرین  که  پیدا  شکاف های  و  داخلی  اختالفات  بر 

ستون رژیم را نیز در حال شکستن است، فائق آمد؟
که  داخلی  اقتصادی  و  مالی  بحران  مهار  برای  آیا 
می توان  انجامیده  کشور  بانک های  ورشکستگی  به 
چاره ای بهتر از پیدا کردن یک مسبب خارجی یافت 
و البته برای مقابله با آن دوباره یک بسیج عمومی راه 

انداخت؟
روح اهلل خمینی از ارتش 20 میلیونی سخن می گفت 
و قریب به نیم میلیون کشته در جنگ ایران و عراق 
حاال  اما  خامنه ای  علی  گذاشت.  ملت  دست  روی 
صحبت از بسیج 120 میلیونی می کند آیا باید شاهد 

کشته هایی به مراتب بیشتر در آتیه باشیم؟
یادمان نرود یکایک آنان که به پای این جاهطلبی های 
خامنه ای و اذبانش قربانی می شوند، درست مانند آنان 
که خمینی قربانی کرد، همه و همه فرزندان سرزمین 

شیر و خورشید، فرزندان ایران اند.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=706&Status=2
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شما  هم می توانید رویدادهای محلی خود را با 
هموطنانتان درمیان بگذارید

نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

میراث منحوس »انقالبِی 57«

روایت مردم مملکت خودم 

این  قربانیان  با  دوستانم  که  می بینم  کنار  و  گوشه 
همبستگی  و  همدردی  اعالن  یکدیگر  با  و  حادثه 
همه   علیرغم  که  ستودنی ست  فضیلتی  این  می کنند. 
کشمکش ها و کینه توزی هایی که وجود دارد، به گاه 
فرا  و  نوع دوستانه  احساسات  بزرگ،  مصیبت های 

وطني بین ما بروز می کند.
با خود اندیشیدم که در این فضیلت، سهیم نیستند 
و  کردند  شروع  وطن دوستی  تخطئه   با  که  کسانی 
متن  ایدئولوژیک در  آتش دشمنی های  بر  دمیدن  با 
آتش آفروزی  با  و  کنند  دراز  را  خود  عمر  جامعه، 
پایگاه  حتی  زحمت  باعث  جهان،  در  و  منطقه  در 

اجتماعی خود و هواداران خود شوند.
تداوم جدل های انتخاباتی در این حادثه، به چشم 
اینکه  کما  می آید  اصلی  مشکالت  به  بی ربط  من 
واضح است در جنگ طلبی در خاک سوریه و یمن و 
دخالت در اوضاع بحرین، و مواضع ضدآمریکایی و 
در یک کالم در بازگرداندن منطقه به عصر جنگ های 
و  دولت  تیم  میان  تفاوتی  هیچ  فرقه ای،  و  صلیبی 

طیف رقیب اش در داخل حاکمیت نیست.
امنیت  مسئول  همان قدر  وضوح  به  فعلی  دولت 
آنکه  مگر  رقیب اش؛  طیف های  که  ماست  متزلزل 
این  اعضای  از  کسی  که  دهد  نشان  بتواند  کسی 
دولت متعرض سیاست به اصطالح »صدور انقالب 
اسالمی« شده و یا از دخالت در کشورهای همسایه 
بحث های  این  از  پس،  باشد.  کرده  انزجار  ابراز 
بی فایده که از عوارض ویرانگر استحاله در گفتمان 
انقالب اسالمی و فراموش کردن مسائل اصلی ست 
می گذرم و نظري مي اندازم بر متني که نوشته ام در 
ستایش از وطن دوستی روشنفکران انقالب مشروطه 

و تخطئه  بی وطنی مرتجعان : 
***

در مورد آنان که هیچ احساسی به وطن ندارند!
چیزی  نظر  اهل  از  نه  و  نخوانده ام  جایی  در  من 
به  مشروطه  عصر  انقالبیون  اینکه  بر  مبنی  شنیده ام 
فکر صدور انقالب خود به خارج از مرزهای ایران 
خلق  آزادی  عنوان  تحت  شعاری  یا  باشند  بوده 
باشند.  کرده  طرح  حتی  مطالب  این  امثال  و  جهان 
پیروز،  انقالب  آن  سرافراز  رهبران  می رسد  نظر  به 
خیلی متواضع تر از این حرف ها بوده اند: نه خواستار 
سرنگونی سلطنتی منحط، بلکه فقط خواستار محدود 
شدن قدرت شاه بوده اند؛ نه خواهان حل مشکالت 
نوع بشر، بلکه فقط به دنبال حل مشکل مردم خود 
یا  ساده اندیشی  هر  به  عصر  آن  روشنفکر  بوده اند. 
خطایی که دچار بوده، این واقع بینی را داشته است 
که برای ملتی که تا خرخره گرفتار مشکالت عدیده 
آرزوی  و  بخواهد  را  او  خود  بهروزی  فقط  است، 
سربلندی همین ملت را داشته باشد، نه بیشتر؛ که  با 
پیچیده  مشکالت  حل  می کرده،  ادراک  وجود  تمام 
جای  که  هست  بزرگی  هنر  قدر  آن  جامعه،  همین 

ماجراجویی های دیگر را سد کند.
درست در تقابل با این رفتار قناعت گرانه، مشی رهبران 
انقالب 57 دیدنی ست: میان آنها از رهبران معّمم گرفته 
تا روشنفکران حامی انقالب و انقالبی گری، در یک 
چیز وجه اشتراک غیرقابل انکاری وجود داشته است: 

انترناسیونالیسم ) فراملي گرایي(

آرمان های آنها بزرگ بود: اتحاد امم مسلمان
و در نسخه ی روشنفکرانه اش: اتحاد خلق جهان، یا 

رهایی کارگران جهان!
به فراخور این، نه فقط داعیه  مبارزه تا سرحد اسقاط 
سیستم چندهزارساله  سلطنت در داخل کشور، بلکه 
داعیه  مبارزه با ظلم جهانی! در بیان رسمی طیف نهایتا 
غالب،  با »استکبار جهانی« و در بیان روشنفکرانه اش، 
با  با »امپریالیسم و سرمایه داری«! آنها مطابق  مبارزه 
یکی از سرودهای انقالبی - خود را مردان تیزخشمی 
چشم  به  را  دهر  تباهی  است  قرار  که  می پنداشتند 

جهانیان پدیدار کنند!
در  چندهزارساله  نظمی  به هم ریختن  آنها  برای 
خشم  که  نبوده  بزرگ  آنچنان  هدفی  ظاهراً  کشور، 
لگام  گسیخته اشان را ارضاء کند! البته پیداست که این 
مطالب در حد شعار یا سرود باقی نماند. شاخه  قدس 
کردن  اجرایی  برای  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
همین »اشعار انقالبی« تأسیس شد. مهدی هاشمی، از 
نزدیکان محمد منتظری که خود از موسسین شاخه ی 
از  مبادا  تا  بود  مراقب  گرگی  مثل  بود،  سپاه  قدس 
دال  عالئمی  استقرار،  عصر  سیاستمداران  ناحیه  
خارجی  سیاست  فضای  در  دیپلماسی  بازگشت  بر 

کشور مشاهده شود.
خواستند  کسانی  که  عراق  با  جنگ  بحبوحه   در 
بی نصیب  آمریکا  نظامی  کمک  از  جبهه  رزمندگان 
نمانند و فعالیت های پشت پرده ای را برای مذاکره با 
به اصالح خودشان »شیطان بزرگ«!! آغاز کردند، این 
مهدی هاشمی بود که در مصاحبه با یک نشریه  عربی 
کاسه کوزه  آنها را بر هم زد و هشدار داد که انقالب 
دارد استحاله می شود! او اگرچه جان خود را نهایتا 
بر سر این افشاگری نهاد، اما کی ست که شک کند 
انقالبیون سال 57 دیگر کاسب انقالبی گری شده اند!؟
افشاگر  بودند  گذاشته  قرار  که  تیزخشمی  مردان 
معتاد  »شغل«  این  به  دیگر  باشند،  دهر  تباهی های 
ملتی  همان  جیب  از  هم  را  هزینه اش  و  شده اند 
می پردازند که حب به آنها را به طرق مختلف انکار 
تباهی  به  مبتال  گلو  تا  خودشان  کرده اند!  تقبیح  و 

آشکاری اند، این خود بماند!
آنکه  است،  بیشتر  توجه  شایسته   که  دیگري  نکته  
حس  تقبیح  بدون  انترناسیونالیسم  یا  فراملی گرایی 
معنادار  خیلی  این  بود!  نشده  میسر  وطن دوستی 
است که در حالی که روشنفکران و رهبران انقالب 
را  آن  و  می کردند  افتخار  به وطن دوستی  مشروطه، 
تقریبا  می نهادند،  خود  سر  بر  افتخار  تاج  عنوان  به 
تمامی طیف های مهم انقالب 57 متفق القول بوده و 
آنها  است!  بد  خیلی  خیلی  وطن دوستی  که  هستند 
مغلطه می کنند که وطن دوستی همان نژادپرستی ست! 
تنبان اش  که  ملتی ست  هذیان وار  خودشیفتگی  یا  و 
نبوغ  و  هوش  از  دم  اما  نمی ماند  راست  تن اش  به 
سرشار ایرانی می زند و پشت چند تکه سنگ قدیمی 
که نقش کوروش و داریوش دارد، عقب ماندگی های 
خود را پنهان می کند. خلط ناصواب »وطن دوستی« 
»ناسیونالیسم« )که برکشیدن حس طبیعی محبت  با 
که  »ریسیزم«  و  ایدئولوژی ست(  حد  در  وطن  به 
تخطئه   می توان  چگونه  کنار،  به  )نژادپرستی ست( 
وطن دوستی را از کسانی باور کرد که خود در حد 

اقدام به »مدیریت جهانی« و مبارزه برای »رهایی خلق 
کارگر« دچار احساسات دن کیشوت وار بوده اند؟! آیا 
اینکه یک مرتبه در کشور ما این همه َجِک غول کش 
چون  که  نبود  این  جهت  به  سادگی  به  شد  پیدا 
نمی توانستند رفتار کدخدای ده شان را اصالح کنند، 

به فکر غول کشی افتادند!؟
انقالبیون سال  رادیکال  آرمان گرایی سوپر  این  آیا 
نتیجه  بی ما یه گی و حقارت عامالن آن  57 مستقیما 

انقالب نیست!؟
و  کوچک تر  چقدر  هر  مردمان  می رسد  نظر  به 
حقیرتر باشند آرمان های بزرگ تری هم دارند! من بر 
این اعتقادم که تخطئه  وطن دوستی که به تبع سیطره  
فرهنگ انقالبی، هنوز هم با قوت ادامه دارد در میان 
طیف های هوادار به انقالب سال 57  فقط یک معنا 
دارد: انکار کوتاه قدی خود از راه پریدن به دیوارهای 
سفارت خانه های  دیوار  به  پریدن  حد  در  بلند! 

کشورهایی که پیروز و پیشرو جلوه می کنند.
بر این اساس، آنچه که تئوریسین های هوادار انقالب 
تقبیح  آن  با  را  تا وطن دوستی  می دهند  قرار  مستند 
کنند، بیش از آنکه بر نسل های مبارز قدیمی تر این 
کشور قابل اطالق باشد، بر خودشان صدق می کند! 
عقده گشایانه   رفتارهای  که  می کند  آنهایی صدق  بر 
عده ای شورشی را »ایده آل سازي« کردند و حقارت 
پنهان در جان آنها را روحی دانستند که قرار است 
کند! خودشیفته های  بی روح حلول  کالبد جهانی  به 
طبیعی ترین  مغلطه،  با  که  هستند  کسانی  هذیان گو 
جلوه  محقر  و  زشت  را  شهروند  هر  احساسات 
نهضت های  پیشاهنگان  قامت  در  را  خود  و  دادند 

رهایی بخش جهانی دیدند!
به  از سال ها  »انقالبِی 57« کسی ست که وقتی پس 
وطن اش بازمی گردانند، می گوید که هیچ احساسی ندارد! 
و البته مقصودش این است که شأن او اجل از این است 
که مبتال به احساسات کودکانه  ُحب وطن باشد. یا دچار 

آرمان های کوچک در حد اصالح یک کشور باشد!
بزرگ اش،  عارفان  حتی  که  کشوری  در  اما 
وطن«  »حب  استعاره   با  را  محبت  اقسام  عالی  ترین 
می دانستند،  ایمان  از  نیمی  را  آن  و  می کردند  تبیین 
تعفن  بوی  و  دید  را  ژستی  چنین  می توان  چگونه 

کین توزِی مردمان حقیر را از پشت آن نشنید!؟
نیست.  دانی  و  عالی  همت های  سر  بر  اختالف 
که سخن  کسانی ست  طبع  مناعت  بر سر  برعکس، 
دادند  آن جان هم  بر سر  و  گفتند  آرمانی کوچکی 
را  مشروطه  انقالب  شهدای  همه   و  اسرافیل  )صور 
بزرگ تری  اثبات  برای  که  کسانی  و  یادآورید(  به 
خود، بزرگ بزرگ گفتند اما میراثی که از خود باقی 
گذاشتند کشوری ست که از هر زاویه ی آن بوی گند 
دروغ و تزویر و دزدی و اختالس به مشام می رسد و 

در آن اثری از آینده ای روشن دیده نمي شود.
***

باشیم  آموخته  باید   57 انقالب  از  درس  یک  اگر 
این است: به آنان که دوستی صادقانه ی خان و مان 
را انکار می کنند و ادعاهای بزرگ دارند، باید شک 
آنها  حرف  به  و  گرداند  باید  روی  آنها  از  کرد!... 
را  تو  »چون  گفت:  باید  آنها  به  کرد.  نباید  اعتنایی 
می شناسم سانچو! به آنچه می گویی اعتنایی نمی کنم.«

قربانیان  گفته  اصفهان  دادگستری  رییس   -1
اسیدپاشی دیه دریافت میکنند اما از شناسایی عاملین 
خبری نیست!به زبان ساده تر »میکشیم پولشو میدیم«.
یعنی برای این جماعت این جنایت جنبه خصوصی 
ای  دیه  چه  با  رو  جمعی  عمومی!وحشت  تا  داره 
میخواید جبران کنید گرچه خیلی کم پیش میاد زنی 
با  رو  رفته  دست  از  جوانی  و  زیبایی  بشه  حاضر 
هیچ پولی عوض کنه از نظر جنبه خصوصی!عدالت 

کجاست؟امنیت کجاست؟
***

جدید  شورای  پرده  پشت  بدونید  اگه  آخ  آخ   -3
شهر تهران چه خبره؟دقیقا انگار کفتارها و الشخورها 
میگه  خواهی!یکی  سهم  و  الشه  سر  باشن  رسیده 
یک  منطقه  شهرداری  میخوای  رو  من  رای  اگه  آقا 
یکی  اون  میخواد  رو  یکی همشهری  اون  من  واسه 
سازمان فرهنگی هنری رو میخواد یکی دیگه سازمان 
سازمان  ترینش  داغون  دیگه  میخواد  رو  زیباسازی 

ترافیک رو میخواد.خالصه از گرگها رسید به کفتارها
***

همین  برای  دنیاست  کار  بهترین  پرسشگری   -3
داره  خبر  عکس  در  زن  این  از  کسی  که  می پرسم 
کجاست و چکار میکنه؟ یکی از اقوام سعید سلطانپور 

شاید هم همسرش در لباس سفید عروسی.
سلطانپور  سعید  عروسی  مراسم  به  متعلق  عکس 
شاعر، نمایش نامه نویس، کارگردان تئاتر، عضو کانون 
نویسندگان ایران، عضو فداییان خلق و فعال سیاسی 

چپ گرای آن سال های ایران است.
به  مراسم  همین  وسط  در  و   1360 فروردین   27
وسیله پاسداران دستگیر می شود، ابتدا دو پاسدار وارد 
شدند و می خواستند او را به بهانه قاچاق ارز یا چیزی 
نرفت.  همراهشان  سعید  کنند.  دستگیر  آن  به  شبیه 
مراجعه  دوباره  بیشتری  تعداد  با  و  رفتند  پاسداران 
پایان مراسم مزاحمت  تا  پذیرفتند  بار  این  کردند و 
بپرسند و دو  ببرند، چند سؤال  را  او  بعد  اما  نکنند 

ساعت بعد خودشان بازگردانند.
یافت؛  پایان  هوایی  شلیک  با  مراسم  سرانجام  اما 
سعید را بردند و پس از 66 روز شکنجه در سحرگاه 
اول تیر به جوخه اعدام سپرده و تیرباران شد، گفته 
و مصاحبه  نمایش  در  بیاید  او خواستند  از  می شود 
تلویزیونی ندامت کند تا اعدام نشود اما او نپذیرفت و 

جانش را در راه آرمانش داد.
کاری ندارم آرمانش درست بود یا غلط ولی باور 
دارم نه غصه نوشتن و کارگردانی تئاتر با هر آرمانی 

هم که باشد مجازاتش اعدام نیست.

امید حنیف - روزنامه نگار )تهران(:

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41751&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=4033&Status=2
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روی میز تحریریه:            

دکتر مهدی آقازمانی - جامعه شناس:

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

حل جدول شماره گذشته

افقي:
برخی  از  دیدار  در  مسلمانان  که  دعاهایی  انواع  از   -1

مکان هایشان می خوانند - تهمت
2- دماغ سوخته - فدراسیون والیبال - رخسار - تکلیف 

مدرسه
مهتابي - واسطه خرید و فروش -  3- خاندان - شب 

عالمت بیماري
4- اثر ایوان تورگینف - رفیق - محموله
5- اسهال - حصیر - واحد پول روسیه

6- پول آسیایي - کشور اروپائي - حدید
7- جنب - اداره دادگستري

8- اثر رطوبت - تحیت - زندانیان - نیز
9- پارگین - تار

10- لیکن - تقویم - تنبل و بیکار
11- سنگ انداز - ساروج - زرسنج و سرکننده

12- نغمه - شهري آذري - درخت انگور
13- مرطوب - واحد پول سوئد - دهنه - اجاق سربسته

14- بریدن رگ گردن - تردید - عروس - دوستي و محبت
15- تاریخ - اثر مري آلن چیس

عمودی:
1- خاکروبه و آشغال - سکته قلبي

2- راه آذري - شهر رازي - قابله - باالپوش بلند
3- واحد سطح - آش هفت دانه - کفیل وعهده دار غرامت 

- پوشاک ستوران

4- دانه کش بي آزار - سالله - سیخ آهني
5- دلجویي - از شهرهاي مهم تگزاس - چوب ویولن

6- نصف چیزي - اثر پارالگر کویست - قورباغه درختي
7- ورم بناگوش - درخشان

8- ضمیر جمع - پارچه روپوشي - زهاب - میوه
9- بحر - تپه باستاني کشورمان و نام منطقه اي در کرج

10- خاکستر - از شهرهاي اصفهان - قبر
11- رسوم - خط تلفن راه دور - واحد پول بنگالدش

12- شهر خروس جنگي - درخت اعدام - اسم
13- زمینه - ریواس - نیستي - کلمه شگفتي

14- شهر باران - سود - نیمه بدن - پیکان
15- بخشي از اسکندر نامه گنجوي - از شهرهاي فارس

وطن پرستی چیست؟

دنیا پر است از آنها که دل در سرزمینی جا  می گذارند 
و پا در دیاری دیگر...

دنیا پر از کسانی مثل من و تو است. آری من و تو 
که این روزها خانه هردومان جایی جز وطنمان است. 
اجبار جالی  از سر  انتخاب و چه  از سر  ما که چه 
ایران  ای  جاویدان  سرود  شنیدن  اما  کرده ایم...  وطن 
مو بر تن هایمان راست  می کند و یاد ایران، اشک در 

چشمانمان  می داوند.
سخن گفتن پیرامون مقوله وطن پرستی از دو منظر 
در حوزه علوم انسانی مورد بازشناخت قرار  می گیرد. 
یکی از دیدگاه علوم سیاسی و دیگر از زاویه دید علوم 
اجتماعی. در نگاه سیاسی همه توانایی های فردی، ملی 
و داشته های فرا هویتی که یک وطن پرست بدست 
قرار   وطن  سربلندی  و  رونق  در خدمت  آورده است 
می گیرد تا بتواند وطن مالوف را به درجه قابل قبولی 
از اعتبار بین المللی برسانند. گاه این مسیر از رهگذار 
موافقت و پشتیبانی از نظام حاکم عبور  می کند. گاه هم 
پرستان در  برای وطن  ایران  امروزه  همانند وضعیت 
این سوی جهان از مسیر مقابله با نظام سیاسی حاکم  

می گذرد...
سبقت   موضوعات  دیگر  بر  آنچه  دیدگاه  این  در 
می گیرد آن است که چگونه منافع ملی و قابلیت های 
یک  ملی  داشته های  از  برخاسته  هژمونی  از  برآمده 
مملکت در هر کجای جهان شناخته شده در بسیجی 
همگانی در راستای رشد و توسعه سرزمین مادری قرار 
گیرد. تا آنجا که سیاسیون ملیت را به عنوان یکی از سه 
پایه اصلی حفظ تمامیت ارضی و بقای نظام سیاسی 
هر جامعه ای  می دانند. از کشوری مثل ژاپن با تمدنی 
هزار ساله تا کشورهای تازه استقالل یافته، همه و همه 
از این قاعده معین پیروی  می کنند و حکومت ها با بهره 
برداری از همین اصل اولیه جامعه شناسی سیاسی در 
مفهوم ملیت، به تشکیل نظام های سیاسی، ارتش ها و 

دیگر قوای اجرایی و نظارتی مبادرت  می کنند.
اما وطن پرستی در منظر علوم اجتماعی به گونه ای 

دیگر تعریف  می شود. اجتماعیون معتقدند که رابطه 
وطن و فرد نوعی رابطه دو طرفه است و بر خالف نگاه 
جامعه شناسی سیاسی معاصر که معتقد است: »وطن 
پرستی، وابستگی فرد به کشور خاصی که تابعیتش را 
داراست و متعهد است که به آن وفادار بماند.« وطن 
پرستی را یکنوع احساس ملی  می دانند که تراوش آن 
دوستی و اخالص برای وطن است اما در ازای این 
دوستی و اخالص، دریافتی به فرد از وطن بازگردانده  
موقعیت  فردی،  هویت  شکل گیری  در  که  می شود 

اجتماعی و نوع باور فرهنگی او تاثیر  می گذارد.
در حقیقت علوم اجتماعی وطن پرستی را به عبارت 
صحیح تر وطن دوستی دانسته و دالیلی را برای این 
دوستی ارایه  می دهد که بر اساس تعریف موضوعی 

وطن  می توان آنها را طبقه بندی کرد.
حال ببینیم تعریف علمی واژه پرکاربرد وطن چیست:
از  بدنیا  می آید،  انسان در آن  وطن جایی است که 
دارد.  را  تابعیتش  و  می کند  استفاده   هوایش  و  آب 
مثاًل تاجیکستان کشور مشترک همه تاجیک ها است، 
برزیل کشور مشترک همه برزیلی هاست و ایران کشور 

مشترک همه ما ایرانی ها.
در این تعریف حلقه گمشده ای نهفته است که درک 
در  اینکه  آن  و  است  بیشتر  تدبر  نیازمند  آن  صحیح 
کلیت تعریف حقوقی وطن هیچ اشاره ای به هویت 
فرد نشده است. به عنوان مثال اگر فردی پس از تولد و 
یا در کودکی از کشوری که در آن متولد شده است به 
کشوری دیگر مهاجرت کند و در کشور جدید رشد و 
نمو یابد - درست مانند بسیاری از نوجوانان و جوانان 
ایرانی امریکایی که امروزه بخش عمده ای از ایرانیان 
آمریکا را تشکیل  می دهند- آیا همچنان باید وطن او را 
کشور زادگاهش دانست؟ بخشی از علوم اجتماعی که 
در حوزه قانون متمرکز است)حقوق(  می گوید آری. 
اما علم جامعه شناسی مدرن برای پاسخ به این سئوال 
چنین قاطعیتی قائل نیست و درست همین جاست که 
موضوع وطن برای فرد، در قالب یک انتخاب مطرح  
می شود و او  می تواند خود برگزیند که آیا سرزمینی 
که در آن به دنیا آمده است را وطن خود بداند و یا 

سرزمینی که در آن رشد پیدا کرده است.
اینکه فرد کدام یک از دو گزینه را انتخاب کند به 
شرایط روحی، فرهنگی و حس تمایل فرد به گذشته 
و شناخت و آگاهی اکتسابی او از داشته های فرهنگی 
سرزمین اولیه باز  می گردد و اینکه خانواده و مربیان او 
تا چه اندازه در تربیت او نقش سرزمین اصلی را حفظ 
کرده باشند. در نهایت هم شرایط اجتماعی حاکم در 
سرزمین دوم در این انتخاب نقش بازی  می کند و اینکه 

در جامعه میزبان تا چه اندازه داشتن تابعیت دوگانه 
مقبول بوده و جامعه پیرامونی پذیرای مهاجران باشد و 
اصوال رگه های نژادی در نقش پذیری اجتماعی تا چه 
اندازه موثر دیده شود از دیگر عواملی است که به پر 
رنگی و یا کم رنگی شرایط جامعه میزبان در تصمیم 

فرد منجر  می شود.
تعریف  برای  شد  گفته  کنون  تا  آنچه  به  توجه  با 
از  قلبی  شناخت  به  نیاز  پرستی  وطن  از  درست تر 
سرزمینی که از آن آمده ایم داریم. شاید برای کسانی 
که بخش عمده ای از زندگی خود را در ایران گذرانده 
باشند این مهم اتفاق افتاده باشد و به درستی بتوانند واژه 
وطن را در شهر به شهر آن سرزمین کهن معنا کنند. اما 
برای نسل های جدیدتر نیاز مبرم به برقراری این ارتباط 
فرهنگی آن هم در شرایطی که حکومت فعلی ایران 
با سیاست های غلط و رفتارهای نابخردانه باعث شده 
است تا نام ایران در افکار عمومی جوامع میزبان که 
عموما غربی هم هستند مترادف با مفاهیم ناخوشایند 

سیاسی باشد، به یک ضرورت تبدیل شده است.
کمتر  که  شما  نوجوان  پسر  یا  دختر  کنید  تصور 
ایران گذرانده است و  از عمر خود را در  نیمی  از 
در  سالگی   14-13 حدود  در  سنی  داشتن  با  حاال 
مدرسه ای در شهری مانند لس آنجلس و یا نیویورک 
شهرت  ملیت ها  و  فرهنگ ها  کمان  رنگین  به  که 
رو  هایش  همکالسی  عمومی  تصور  این  با  دارند 
بروست که ایران به معنی نابودی اسراییل است. یا 
یا  و  است  مترادف  هم  با  ای  هسته  بمب  و  ایران 
یا  و  که کودک  کنید  قبول  این دست...  از  مواردی 
نوجوان ایرانی االصل که در این مرحله از زندگی در 
بیشتر  است  اجتماعی خود  حال ساختن شخصیت 
ترجیح  می دهد ایرانی نباشد تا اینکه ایرانیی باشد که 
همکالسی هایش او را در منظر عضوی از یک کشور 

تروریستی بدانند.
والدین  جامعه  برای  نقش  مهمترین  که  اینجاست 
ایرانی شکل  می گیرد بد نیست به مدارس فرزندانتان 
بروید و در مراسم هایی با بهره گیری از شیرینی ها و 
غذاهای سنتی ایرانی همکالسی های کودکان خود را با 

واقعیت های ایرانی آشنا کنید.
دوستان فرزندانتان را به خانه فرا بخوانید و در یک 
میهمانی جذاب برای آنها به ایشان بیاموزانید که فرقی 
جدی بین ایران و جمهوری اسالمی وجود دارد. فرقی 
که من و شما به عنوان کسانی که اگر چه دور از وطن 
وجودمان  ایران«  »ای  سرود  صدای  هنوز  اما  هستیم 
را به خروش  می آورد؛ باید به نسل های بعدی خود 

بیاموزانیم.

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

جشن تولد هشتاد سالگی برای بستنی چوبی
هشتاد سال پیش در چنین روزهایی تئو شولر و برادرش 
کارل اولین بستنی چوبی که بصورت صنعتی تهیه شده بود 
را وارد بازار کردند. نگاهی به تاریخ بستنی چوبی همزمان 

با آغاز فصل تابستان در این گزارش تصویری:

تولید بستنی تاریخ طوالنی دارد و احتماال برای اولین بار 
با استفاده از برف یخچال های طبیعی در چین نوعی بستنی 
تولید شده است. از دوران قرون وسطی کتاب هایی در 
ایتالیا یافت شده اند که حاوی دستورالعمل هایی برای تولید 
دسر میو های یخی هستند که به آن »سربی و یا سوربت« 

گفته می شد.

در ایران هم مردم افشره انگور یا دیگر شربت ها را روی 
مقداری برف در کاسه ای می ریختند و آنرا به عنوان دسر، 
مخصوصاً هنگام گرمی هوا صرف می کرده اند. در سال 
ایران  در  بستنی  ساختن  شاه  ناصرالدین  سلطنت  آخر 
متداول شد. )عکس بستنی فروش سیار در ایران حدود 

سال 1890 میالدی(.

اولین مغازه بستنی فروشی در آمریکا در سال 1776 
در نیویورک شروع به کار کرد. مهاجران آمریکایی اولین 
کسانی بودند که اصطالح »ice cream« را به کار بردند. 
در  ایتالیایی  مهاجران  را  سیار  بستنی فروشی های  اولین 
کالن شهرهای بریتانیا در سال 1870 راه  انداختند)عکس از 
بستنی فروش سیار در وین اتریش در سال 1900 میالدی(
اولین   1920 سال  از  نیز  آلمان  در  ایتالیایی  مهاجران 

از  )عکس  کردند.  راه اندازی  را  بستنی فروشی ها 
بستنی فروشی ایتالیایی »دی لورنسو« در شهر بوخوم.(

 Frank( »در غروب زمستان سال 1905 »فرانک اپرسون
Epperson( کودک یازده ساله آمریکایی هنگام بازی 
یک لیوان شربت که در آن قاشقی قرار داشت را در حیاط 
منزلشان فراموش کرد. طی شب این لیوان یخ زد و روز 
بعد نوعی »بستنی چوبی« متولد شد. او وقتی بزرگ شد، 
این ایده را در سال 1923 به نام خود به ثبت رساند و بعدا 
به دلیل نیاز مالی مجبور شد امتیاز به ثبت رسیده را به یک 

شرکت بزرگ بفروشد.

تا هشتاد سال پیش تولید بستنی چوبی بصورت دستی 
صورت می گرفت تا اینکه شبی تئو شولر که خانواده اش یک 
کارگاه نجاری داشت در یک نمایش برای نخستین بار در 
عمرش یک بستنی چوبی خریداری کرد و در آنجا ایده تولید 
صنعتی و انبوه آن به ذهنش خطور کرد. )عکس سمت چپ 
تئو شولر به همراه همسرش سال 1997 جشن تولد 80 سالگی 

در کنار ادموند اشتویبر نخست وزیر سابق ایالت بایرن(

 1937 سال  در  کارل  برادرش  همراه  به  شولر  تئو 
Karl Schöller Jopa-« سازی  بستنی  کارخانه 

Eiskremfabrik« را تاسیس کرد.
شولر  استاندارد  چوبی  بستنی  سری  اولین  اندازه 
27X27X72 میلیمتر بود. این بستنی با مزه های وانیل، 

توت فرنگی و شکالت وارد بازار شدند.
سری دوم بستنی چوبی شولر با نام »لوکس« از سال 
دارای روکش  وانیلی  بستنی  این  بازار شد.  وارد   1956

شکالتی بود.

حاال در طی هشتاد سالی که از ورود بستنی چوبی به 
بازار می گذرد انواع و اقسام بستنی های چوبی با مزه های 

گوناگون در یخچال های مغازه ها به فروش می رسند.
شولر که در سال 2004 درگذشت در سال های پایانی 
دهه 80 میالدی 49 درصد سهام کمپانی خود را به شرکت 
آلمان فروخت و در  سهامی »شکر جنوب« در مانهایم 
نهایت کمپانی نستله سوئیس در سال 2002 شرکت شولر 

را خریداری کرد.
در سال های اخیر با ورود مواد اولیه و فرم های پالستکی 
به بازار بسیاری از خانواده ها خود اقدام به تولید بستنی 
بستنی های  حاال  سه بعدی  چابگرهای  می کنند.  چوبی 
چوبی با طرح هایی تولید می کنند که در گذشته ساخت آن 

با این ظرافت امکانپذیر نبود.

اگر دقت کرده باشید انسان ها هنگام خوردن بستنی به 
دو دسته تقسیم می شوند: آنهایی که بستنی را می لیسند و 

آنهایی که بستنی را گاز می زنند.

سالم تر و ارزانتر از بستنی چوبی، هنداونه است که از 96 
درصد آب تشکیل شده و یخ زده آن در یک روز گرم 

تابستان بسیار خوشمزه است.

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

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

رویدادهای هفته:

 از آدینه 23 جون  2017
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

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

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

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

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

facebook.com/Iranshahrnewsagancy

www.iranshahrnewsagency.com
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

»صفحه »نور پهلوی« شاهزاده 24 ساله و نوه محمد رضا پهلوی 
آخرین شاه ایران، در اینستاگرام طرفداران زیادی پیدا کرده و این 
صفحه به نور امیدی برای کسانی تبدیل شده که آرزوی روزهای 

بهتری برای ایران دارند.«
این جمالت را وب سایت هیت ایستریت وابسته به شرکت 
داوجونز، ناشر وال استریت ژورنال در مقاله ای می نویسد که 
کوشیده تا از زندگی این عضو خانواده سلطنتی پیشین ایران 
به عنوان یک دختر عالقمند و فعال در عرصه مدلینگ برای 

خوانندگانش گزارش کند.
اکانت اینستاگرام  نور پهلوی که حاال بیش از 56 هزار فالوئر دارد 
به صورت معناداری از »سیاست زدگی« که بیش از 90 سال است 
با نام خانوادگی او عجین شده، دور است و در آن، آنچه بیشتر 
به چشم می خورد شور و شوق دختر جوانی است که بیشترین 
سال های زندگی خود را در نیویورک سپری کرده و حاال در 
سفرهای متنوعی از استانبول در ترکیه گرفته تا لس آنجلس در 
کالیفرنیا می توان عالقه او به هنر خصوصا مدلینگ و فشن را دید.

با این حال پدر او در مقام شاهزاده ای که ریاست شورای ملی 
ایران را به عهده دارد برای سرنگونی رژیم استبداد دینی در ایران 
می کوشد و هواداران بسیاری در بین اپوزسیون دارد. کسانی که 
می خواهند پس از تغییر حاکمیت در ایران بار دیگر خاندان 

پهلوی در ایران حکومت کنند.
اگرچه دست کم نور که فرزند ارشد شاهزاده رضا به عنوان 
وارث تاج و تخت است عالقه ای به در اختیار گرفتن قدرت 

سیاسی از خود نشان نمی دهد.
با مادر بزرگش  اینکه نور پهلوی گاه گداری عکس هایی  با 
شهبانو فرح یا پدرش به مناسبت های خانوادگی منتشر می کند 
یا به همراه دوستانی همچون چلسی کلینتون  دختر بیل کلینتون 
در برخی رویدادها ظاهر می شود، اما سبک زندگی این شاهزاده 
ایرانی بیشتر به رویایی برای دختران هم سن او در ایران شبیه 
است. رویایی که او با انتشار عکسی از دوران کودکی با پدرش 
به مناسبت روز پدر در آمریکا، آن را با هم نسالن خود به اشتراک 

گذاشته است.

تبریک روز پدر به سبک نور پهلوی
نوه آخرین شاه ایران و ستاره اینستاگرام
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http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42024&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=37344&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=34192&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=35389&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=43055&Status=2

