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آیا باید بیمه اوباما را ادامه داد؟

فورد در برابر ترامپ تسلیم شد

سناتور جدید کالیفرنیا آغاز به 
کار کرد

ازدواج دو نماینده کنگره  
ایالت کالیفرنیا

معاون پیشین فرماندار کالیفرنیا 
نامزد وزارت کشاورزی

تحوالت اداری در اداره آب و 
برق لس آنجلس
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رایگان
FREE

شبکه اول تلویزیون اسرائیل خبر داده 
است که بازجوی ارشد تیم تحقیقات 
سرتیپ  کشور،  این  وزیر  نخست  از 
ستاد  فرماندهی  برنور«  »کوروش 
کشوری تحقیقات پلیس، از یهودیان 

ایرانی االصل است.
 بازجویی از بنیامین نتانیاهو به ظن 
دریافت برخی امتیازات مالی از تاجران 

صورت می گیرد.
کوروش برنور، ۵۰ ساله، با ۲۰ سابقه 
بخش  رئیس  اسرائیل،  پلیس  در  کار 
پلیس  در  بین المللی  جرایم  با  مبارزه 
اسرائیل بوده و از سال گذشته با درجه 
ستاد  فرماندهی  به  پلیس،  سرتیپی 
کشوری تحقیقات مرتبط با فساد رسیده 

است.
ستاد  ریاست  عنوان  به  برنور  آقای 

»الهاو ۴۳۳« واحد ویژه مبارزه با فساد 
در پلیس اسرائیل، با  تیمی از کارآگاهان، 
از  تحقیقات  آغاز  برای  را  خود  کار 
نخست وزیر در دفتر وی در اورشلیم 
از شامگاه دوشنبه دوم ژانویه ۲۰17 آغاز 

کرده است.
دفتر نخست وزیری اسرائیل خبر داده 
پلیس،  بازجویان  با  نتانیاهو  آقای  که 
برنامه  و  کرد  کامل خواهد  همکاری 
کاری خود را به خاطر امکان دادن به 
نشست های طوالنی پرسش و پاسخ 

تغییر داده است.
شبکه  اول تلویزیونی اسرائیل گزارش 
پرده های  دوشنبه  عصر  از  می دهند، 
بزرگ سیاه بر ورودی کوچه ای که دفتر 
نخست وزیری اسرائیل در آن قرار دارد، 
کشیده شد تا آمد و شد کارآگاهان پلیس 

از کنجکاوی خبرنگاران در امان باشد.
بازجویی و انجام تحقیقات از نخست 
وزیر اسرائیل در حالی صورت می پذیرد 
فساد  گسترده  افشای  الرغم  علی  که 
مالی در دستگاه قضایی ایران، تا آنجا 
که برخی نمایندگان مجلس و رییس 
جمهور هم به آن اذعان کرده  اند، باز 
دلیلی برای بازداشت و یا حتی بازپرسی 
از مقامات قضایی در جمهوری اسالمی 

نیست .
صادق الریجانی در ایران گفته دلیلی 
برای پاسخگویی به نمایندگان مجلس و 
یا مقامات دولت برای نحوه »هزینه کرد« 
بودجه قوه قضاییه و گردش مالی در آن 
ندارد. برخی آگاهان درآمد شخصی از 
محل سود این حساب ها را بالغ بر یک 

میلیارد تومان در ماه دانسته اند. 

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

بازجویی از نخست وزیر اسرائیل به یک 
افسر ایرانی تبار پلیس اسرائیل سپرده شد

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...!!!

دادستان فدرال آلمان روز دوشنبه دوم ژانویه ۲۰17 اعالم 
کرد، کیفرخواست فردی تبعه پاکستان که برای جمهوری 
اسالمی در خاک آلمان جاسوسی می کرده را برای محاکمه 
به دادگاه فرستاده است. جمهوری اسالمی ایران در پوشش 
سفارتخانه اش در برلین، زیرساخت گسترده جاسوسی در 

آلمان بوجود آورده است.
این مرد پاکستانی که در گزارش دادستانی فدرال آلمان 
از او با نام »سید مصطفی اچ« یاد شده، متهم است با به 
راه اندازی یک شبکه جاسوسی، از انجمن دوستی آلمان 
و اسراییل و نهادهای اقتصادی وابسته به آن اطالعات به 

سرقت می برده است.
روزنامه اورشلیم پست به نقل از مقامات دادستانی آلمان 
خبر داد که سید مصطفی اچ شهروند ۳1 ساله پاکستانی، 
مشکوک به انجام فعالیت های اطالعاتی برای جمهوری 
اسالمی ایران از ژوئیه ۲۰1۵ تا ژوئیه ۲۰16 از موسسات 
و افراد مختلف بوده است. در متن کیفرخواست دادستانی 
آمده که سید مصطفی اچ از سال ۲۰11 با فردی از سازمان 
اطالعاتی جمهوری اسالمی که مسئول جاسوسی در اروپا 
از  همچنین  او  است.  بوده  تماس  در  می شود،  شناخته 
»رینهولد راب« استاد اقتصاد کالجی در پاریس که ریاست 
سابق انجمن دوستی آلمان و اسراییل را بر عهده داشته، 

جاسوسی می کرده است. آقای راب عالوه بر این، عضو 
سابق کمیسیون نیروهای مسلح در بوندستاک )مجلس 
فدرال آلمان( بوده است. رژیم جمهوری اسالمی برای 
اطالعات بدست آمده توسط سید مصطفی اچ، مبالغی را 
پرداخت کرده و بر اساس گزارش روزنامه تاگل اشپیگل، 
او برای سپاه پاسداران انقالب اسالمی کار می کرده است. 

به گفته مقامات آلمانی، سید مصطفی در ۵ ژوئیه ۲۰16 در 
شهر برمن دستگیر شده است.

پیش از این نیز در ژوئیه گذشته دادگاهی در آلمان مرد 
۳۲ ساله ایرانی تباری را به جرم جاسوسی علیه مخالفان 
حبس  سال  نیم  و  دو  به  آلمان،  در  اسالمی  جمهوری 

محکوم کرد.

جمهوری اسالمی به جاسوسی در آلمان متهم شد

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

www:iranshahrnewsagency.com

telegram.me/iranshahrnewsagency

facebook.com/Iranshahrnewsagancy
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در کانون خبر: تصویر هفته:                             اثر: ژاک فراست

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته و 
همزمان با آغاز به کار قانونگذاران در سال ۲۰17 در 
کنگره آمریکا حضور یافت تا با نمایندگان دموکرات 
کنگره دیدار و در دفاع از میراث ریاست جمهوری 
خود به ویژه بیمه بهداشت و درمان تاریخی با آنان 

گفت و گو کند.
او در این دیدار اعضای دموکرات کنگره را به مقابله 
با تالش های جمهوریخواهان در ابطال بیمه بهداشت 

و درمان ترغیب کرد.
او در دیداری که بیش از ۹۰ دقیقه طول کشید گفت 
علیرغم پیروزی دونالد ترامپ که یکی از وعده هایش 
ابطال بیمه بهداشت بود، بسیاری از رای دهندگان از 

این برنامه حمایت می کنند.
آقای اوباما که اقامت هشت ساله اش در کاخ سفید 
تا چند روز دیگر به پایان می رسد هنگام ترک کنگره 

»مراقب  که  است  این  دموکرات ها  به  پیامش  گفت، 
مردم آمریکا باشند.«

پنس  مایک  اوباما،  رییس جمهور  همزمانبا حضور 
در  نیز  منتخب  جمهور  رئیس  ترامپ  دونالد  معاون 
تا نظر نمایندگان جمهوریخواه  کنگره حضور یافت 
کنگره را به عمل به وعده های انتخاباتی از جمله ابطال 

بیمه بهداشت اوباما موسوم به اوباماکر جلب کند.
آقای پنس گفت: »امروز پیام ما بسیار روشن است... 

می خواهیم به وعده هایمان عمل کنیم.«
پنس در میان خبرنگاران گفت: »اولویت اول ابطال و 

جایگزین کردن اوباماکر است.«
مجلس  رئیس  رایان  پال  خبری  نشست  این  در 
نمایندگان نیز گفت: »ما قصد داریم آن را جایگزین 

کنیم و ایده های زیادی برای آن داریم.«
میدان  به  تحلیلگران  برخی  از سوی  مذاکرات  این 

و  دموکرات  احزاب  میان  دوئل  و  تن  به  تن  نبرد 
ریاست  به  منتهی  آخر  روزهای  در  جمهوریخواه 
جمهوری آقای اوباما و نزدیک شدن به تاریخ انتقال 
رسمی کلید کاخ سفید به مستاجر جدید آن، دونالد 

ترامپ است.
قانون بیمه بهداشت اوباما در سال ۲۰1۰ به تصویب 
کنگره رسید. آن زمان دموکرات ها در هر دو مجلس 

نمایندگان و سنا اکثریت را داشتند.
دونالد ترامپ بیمه بهداشت اوباما را برنامه ای »بی 
سروسامان« خوانده که هزینه گزافی دارد. او وعده داده 
که این بیمه را با طرح بهتری جایگزین سازد اما هنوز 

چنین طرحی را ارائه نداده است.
با این حال بسیاری از مردم در کشور هنوز نمی دانند 
باید برای تمدید بیمه خود اقدام کنند و آیا در گزارش 

مالیاتی امسال باید پاسخگوی آن باشند یا خیر؟

شرکت دیزنی در حال ساخت یک شهربازی جدید 
با تم فیلم آواتار است که در جنوب غرب مجموعه 
دیزنی ورلد در اوالندو فلوریدا در حال تکمیل است.

این شهربازی بر اساس سیاره »پندورا« ساخته می شود 
مجموعه  از  حیوانات«  »سرزمین  پارک  از  بخشی  و 

پارک های دیرنی ورلد خواهد بود.
با قایق سواری در رود »نآوی«  ورود به این پارک 
موجودات  از  پر  جنگلی  میان  از  که  می شود  شروع 
کنار گیاهان شگفت  از  قایق  نورانی معلق می گذرد. 
انگیز پرنور، و موجودات عجیب و غریب رد می شود 

و در دور دستها کوههای عظیم معلق دیده می شوند.
وب سایت »Mashable« یک ویدئوی اختصاصی 
از سوی شرکت دیزنی در این زمینه منتشر کرده است.
از  استفاده  با  می توانند  همچنین  بازدیدکنندگان 
بالدار  موجودات  بر  سوار  سازی  شبیه  تکنولوژی 

افسانه ای بر فراز جنگل های پاندورا پرواز کنند.
»باب چاپک« مدیر پارک ها و شهربازی های دیزنی 
ورلد می گوید بازدیدکنندگان به طور کامل غرق این 
پارک می شوند و »دنیای آواتار« از این نظر بی همتاست.

دنیای آواتار قرار است در 
تابستان سال جاری میالدی 

باز شود.
توسط  که  آواتار  فیلم 
تهیه  جیمز کامرون نوشته، 
و کارگردانی شده در سال 
سینماها  پرده  بروی   ۲۰۰۹

رفت.
  داستان فیلم در قرن ۲۲ 
زمانی  می هد؛  رخ  میالدی 
نام  به  سیاره ای  انسان  که 
»پاندورا« را مستعمره خود 
را  آن  انرژی  منابع  تا  کرده 

استخراج کند. عملی که طبیعت و حیات مردمان آن 
سیاره که »نآوی« نام دارند را به خطر انداخته.

اما  شود  آماده  سال 1۹۹۹  در  بود  قرار  آواتار  فیلم 
جیمز کامرون تکنولوژی مورد نیازش برای خلق دنیای 
آواتار را در دست نداشت و مجبور شد شش سال 

منتظر بماند تا تکنولوژی وارد بازار شود.

تصاویر بی نظیر و شگفت انگیز این فیلم در دنیای 
سینما پیشگام بود و ترکیبش با داستان فیلم موجب شد 
فیلم رکوردهای متعددی را در تاریخ سینما بشکند. از 
جمله این که در آمریکا و کانادا پرفروش ترین فیلم در 

تاریخ سینما شود.
بخش دوم فیلم آواتار در حال تولید است و سال 

۲۰1۸ بروی پرده سینما می رود.

آیا باید بیمه اوباما را ادامه داد؟

دنیای آواتار: جدیدترین پارک دیزنی ورلد شادروان حسن شهباز - بنیانگذار مجله وزرین »ره آورد«
به مناسبت سی و پنجمین سالگرد انتشار «ره آورد«
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بیماری های روانی گریبانگیر مهاجران افغانی تبار کالیفرنیا

پلیس گینه نو، دو پناهجوی ایرانی را مجروح کرد

در کانون خبر:

رایان  پل  آمریکا،  نمایندگان  کار مجلس  به  آغاز  در 
رئیس فعلی این مجلس در سمت خود ابقا شد. انتخاب 
آقای رایان در حالی بود که تنها یک عضو جمهوریخواه 

مجلس نمایندگان به او رای نداد.
به نوشته نیویورک تایمز، انتخاب پل رایان نشانه ای از 
تایید او در مقام هماهنگ کننده جمهوریخواهان اکثریت 
در مجلس نمایندگان است که حال با داشتن اکثریت 
از  در مجلس، سنا و دولت، عمال قصد دارند خیلی 

تصمیمات دولت اوباما را تغییر بدهند.
ایالت ویسکانسین به مجلس  از  پل رایان، ۴6 ساله 
نمایندگان آمریکا راه یافته و سال ۲۰1۵ جانشین جان 
بخاطر  بینر  آقای  شد.  مجلس  این  قبلی  رئیس  بینر، 
اختالفات جمهوریخواهان و انتقاد از او برای ناتوانی در 

مقابل دولت اوباما استعفا داده بود.
پل رایان چهارسال پیش یار انتخاباتی میت رامنی برای 

انتخابات ریاست جمهوری بود که از باراک اوباما و جو 
بایدن شکست خوردند.

در مقابل، در گروه دموکرات های مجلس نمایندگان نیز 
نانسی پلوسی بار دیگر به عنوان رهبر اقلیت دموکرات 

این مجلس انتخاب شد.
کارشناسانسیاسی می گویند پیروزی رایان و پلوسی در 

احزاب شان قابل پیش بینی بود.
مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۳۵ وظیفه قانونگذاری در 

آمریکا را دارد و مصوبات آن تصویب سنا را نیاز دارد.
با  مجلس  این  مصوبات  هم  اگر  اخیر  سالهای  در 
تایید سنا همراه می شد، بعضا توسط رئیس جمهوری 

دموکرات با وتو روبرو می شد.
جمهوریخواهان امیدوار هستند اکنون که در کنگره و 
دولت حضور دارند، برخی مصوبات دولت اوباما را که 

با آن مخالف اند، لغو کنند.

ایالت  مرکز  ساکرامنتو  آسوشیتدپرس،  گزارش  ه 
کالیفرنیا مقصد نهایی بسیاری از مهاجران افغانی است 
ایاالت  مهاجرتی  ویژه  ویزای  دریافت  به  موفق  که 
به  ائتالف  نیروهای  به  خدمات شان  بدلیل  متحده 
رهبری آمریکا در جنگ افغانستان شدند اما زندگی 
در کالیفرنیا برای ایشان تبدیل به یک مبارزه مداوم 

برای تنازع بقا شده است.
از  بسیاری  می نویسد،  بی«  »ساکرامنتو  روزنامه 
مهندس  و  پزشک  مترجم،  عنوان  به  افغان  مهاجران 
موفق به اخذ روادید ویژه مهاجرت به آمریکا شدند 
اما آغاز زندگی آنها در ساکرامنتو همراه با مشکالت 
زیادی از جمله کار با حداقل دستمزد و تهیه مسکن 
است که باعث ایجاد اختالالت روانی جدی و بیماری 
استرس پس از سانحه )PTSD( در بین بسیاری از 

آنان شده است. بیش از دوهزار مهاجر افغانی تبار و 
خانواده هایشان که ساکن ساکرامنتو و دارنده این نوع 
ویزای ویژه هستند از اکتبر ۲۰1۰ تاکنون درگیر دست 
و پنجه نرم کردن با مشکالت عدیده ای از قبیل فقدان 
شغل و مسکن مناسب و عدم هماهنگی با فرهنگ 
افسردگی،  گسترش  موجب  که  هستند  آمریکایی 
اضطراب و احساس درماندگی و رها شدن در میان 

آنها شده است.
نقل  به  تایمز  نیویورک  روزنامه  زمینه  این  در 
ایرانی  روانشناس  متخصص  غفاری«  »حمیرا  از 
آمریکایی که درمان تنی چند از مهاجران افغانی دچار 
بیماری های روانی را بر عهده داشته است، می نویسد: 
»بسیاری از این مهاجران پیش از آمدن به آمریکا دچار 
اختالل استرس پس از سانحه )PTSD( شده اند که 

نتیجه اتفاقاتی است که در طول جنگ افغانستان برای 
آنها رخ داده؛ آنان در مورد آمریکا شنیده اند و فکر 
می کنند که اینجا سرزمین رویاهاست و همه چیز بر 
مبنای قانون، نظم و ترتیب است و آنان در این کشور 
براستی در امنیت و آرامش زندگی خواهند کرد اما 
هنگامیکه به آمریکا وارد می شوند دچار شوک شده و 
برای یافتن مسیر زندگی خود سرگردان می شوند. آنها 
منزوی  شده و رویاهای خود را نقش بر آب می بینند.« 
خانم حمیرا غفاری بعنوان مشاور ازدواج و خانواده، 
تاکنون کار درمان روانی بیش از سی نفر از مهاجران 
افغانی تبار را بر عهده داشته و با تسلط به زبان دری 
به خوبی توانسته با این افراد ارتباط برقرار کرده و به 
حل و فصل مشکالت سالمت روانی و خشونت های 

خانوادگی آنها بپردازد.

»محمد«  و  »مهدی«  نام های  به  ایرانی  پناهجوی  دو 
که برای جشن سال نو میالدی آماده می شدند توسط 
ماموران مهاجرت و پلیس گینه نو پاپوا به شدت مورد 

ضرب و شتم قرار گرفتند.
به نقل از »ائتالف جنبش پناهندگان«، دو مرد جوان ایرانی 
پس از تالش برای پیوستن به جشن شب سال نو، مورد 
حمله ماموران در جزیره مانوس گینه نو پاپوا قرار گرفتند. 
مهدی و محمد در حال رفتن به مهمانی عید بودند که 
با ممانعت ماموران اداره مهاجرت جزیره مانوس مواجه 
شده و به آنها اخطار داده شد که حق خروج از اردوگاه 
پناهندگان را ندارند؛ این حادثه پیش از حمله وحشیانه 
ماموران پلیس به این دو پناهجوی ایرانی اتفاق افتاد. بر 
اساس گزارش های رسیده، این دو نفر به شدت مصدوم 
شده و بدون تفهیم اتهام در بازداشت پلیس گینه نو پاپوا 
هستند. ائتالف جنبش پناهندگان در وبگاه رسمی اش 

اعالم کرده که به نظر می رسد تنها جرم این دو پناهجوی 
ایرانی، خارج شدن از اردوگاه پناهندگان جزیره مانوس 
باشد. »یان رینتول« از ائتالف جنبش پناهندگان می گوید: 
»با توجه به ضرب و جرح شدید این دو پناهجو توسط 
پلیس گینه پاپوا در شب عید سال نو، پناهندگان اردوگاه 
جزیره مانوس هیچگونه آزادی ندارند. ما انتظار داریم تا 
پلیس درباره اتهام برخورد خشونت بار با پناهجویان که 
معموال با مصونیت آنها در برابر مجازات اعمالشان همراه 
است، پاسخگو باشد. ضرب و شتم دو پناهجوی ایرانی 
در جزیره مانوس نشاندهنده نوع رفتار برخی از ماموران 
اداره مهاجرت و پلیس گینه نو پاپوا با پناهندگان است و 
نشانه ای از واقعیت تلخ رژیم بازداشت دریایی پناهجویان 

در اردوگاه جزیره مانوس توسط دولت استرالیاست.«
چندی پیش در آوریل سال گذشته )۲۰16( دادگاه عالی 
گینه نو پاپوا به دلیل شرایط نامناسب نگهداری و رفتار 

با پناهجویان، حکم به تعطیلی اردوگاه پناهندگان جزیره 
مانوس داد که با مخالفت دولت استرالیا روبرو شد.

دو مجموعه نمایشگاه هنری دایر شده در سانفرانسیسکو 
که از یازدهم و هجدهم دسامبر گذشته آغاز و تاکنون 
ادامه دارد، میزبان آثار 1۸ هنرمند بین المللی از سراسر 

جهان از جمله یک ایرانی تبار است.
جامع  کلیسای  مکان  در  موقت  نمایشگاه های  این 
Grace و چند کلیسا و ساختمان متعلق به نیرو های 
نظامی و وزارت امنیت داخلی ایاالت متحده در کالنشهر 
سانفرانسیسکو دایر و هنوز تاریخ خاتمه آن ها اعالم 
نشده است. »چارلز دسماریس« منتقد هنری روزنامه 
سانفرانسیسکو کرونیکل در گزارشی از این مجموعه 
نمایشگاهی به نقد و بررسی آثار هنری ارایه شده پرداخته 
را  پویان«  »شاپور  برانگیز  اثر تحسین  آنان،  بین  در  و 
به عنوان سورپرایز این نمایشگاه ها برگزیده است. شاپور 

پویان متولد سال 1۳۵6 و در اصفهان به دنیا آمده است. او 
دانش آموخته دانشگاه هنر تهران و انستیتو پرت نیویورک 
با درجه کارشناسی ارشد است و هم اکنون به تدریس 
تاریخ هنر و معماری ایرانی در دانشگاه علم و فرهنگ 

تهران نیز مشغول است.
کلیسای کوچک »فورت اسکات چپل« میزبان آثار هنری 
شاپور پویان است؛ چراغ های آویز سنتی ایرانی طراحی 
نوردهنده  و  زینت بخش  اکنون  که  برای مسجد  شده 
کلیسای ساخته شده در زمان جنگ جهانی دوم )1۹۴1( 
است که برای روحیه دادن و کمک به سربازان آمریکایی 
تاسیس شد. شاپور پویان پیش از این در نمایشگاه هایی 
در نیویورک، استانبول، لندن، بیروت، دبی و بازل سوییس 

شرکت کرده است.

دو  آن  می گویند  کلینتون  هیالری  و  بیل  دستیاران 
تصمیم دارند در مراسم ادای سوگند دونالد ترامپ 
واشنگتن شرکت  در  آمریکا  منتخب  رئیس جمهور 

کنند.
جورج دبلیو بوش و همسرش لورا هم اعالم کرده اند 
که در این مراسم حاضر خواهند شد چون می خواهند 

»شاهد انتقال صلح آمیز قدرت باشند.«
در  بوش  اچ.دبلیو  جورج  پدرش  و  بوش  جورج 

انتخابات به دونالد ترامپ رای نداده بودند.
مقابل  نوامبر   ۸ انتخابات  در  ترامپ  آقای  پیروزی 
هیالری کلینتون بسیاری را غافلگیر کرد. او در روز 
۲۰ ژانویه روی پلکان ساختمان کنگره آمریکا سوگند 

یاد خواهد کرد.

این درحالی است که آرای عمومی کلینتون نزدیک 
به سه میلیون بیش از ترامپ بود اما رئیس جمهور 
بر  بیشتر  انتخاباتی که  آمریکا براساس سیستم کالج 
ایالتی متکی است مشخص می شود نه  پیروزی های 

آرای مستقیم عمومی.
آقای ترامپ ۴۵ امین رئیس جمهور آمریکا خواهد 

بود.
تا پیش از روز سه شنبه فقط جیمی کارتر تنها رئیس 
جمهور سابق اعالم کرده بود که در این مراسم شرکت 

خواهد کرد.
جمهور  رئیس  امین   ۴1 بوش،  دبلیو  اچ  جورج 
آمریکا، که ۹۲ سال دارد قبال گفته بود که به دلیل سن 

باال در مراسم شرکت نخواهد کرد.

آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی با اشاره به 
حمالت 11 سپتامبر ۲۰۰1 ادعای جورج بوش چهل 
و سومین رئیس جمهور آمریکا دایر بر تامین امنیت 

کشور را به تمسخر گرفته بود.
به دروغ  او همچنین رئیس جمهور سابق را متهم 
گویی در مورد وجود سالح های کشتار جمعی در 

عراق کرد.
به عالوه جب بوش دیگر عضو خانواده بوش که در 
مرحله مقدماتی انتخابات حریف آقای ترامپ بود از 
حمالت لفظی او در امان نبود و آقای ترامپ از جمله 

او را »بی حال« خواند.
آقای ترامپ در جریان مبارزات به هیالری کلینتون 

هم لقب »هیالری ناراست« داده بود.

شرکت خودروسازی فورد آمریکا اعالم کرد برنامه 
ایجاد کارخانه جدید خودروسازی در مکزیک را لغو 
می کند. این اقدام در واکنش به خواست ترامپ انجام 

شد.
 دونالد ترامپ رییس منتخب ایاالت متحده امریکا 
شرکت خودروسازی »جنرال موتورز« را تهدید کرده 
بود در صورتی که ایجاد کارخانه جدید در مکزیک را 
لغو نکند و خودروسازی را به داخل امریکا برنگرداند 

مالیات های سنگین علیه شرکت اعمال خواهد کرد.
در  جدید  شغل   7۰۰ کرد  اعالم  همچنین  فورد 

کارخانه اش در میشیگان آمریکا ایجاد شده است.
ترامپ به هنگام تبلیغات انتخاباتی، وعده اشتغالزایی 
و جلوگیری از خروج کارخانه ها از امریکا را داده بود.

شرکت ها برای کاهش هزینه ها به ویژه دستمزد، به 
تولید در خارج از امریکا می پردازند.

میلیارد   1.6 گذاری  سرمایه  از  قبل  چندی  فورد 
دالری برای ایجاد کارخانه خودروسازی در مکزیک 

خبر داده بود.
ترامپ قبل از این شرکت جنرال موتورز را تهدید 
کرده بود به دلیل ساخت خودروهای شورلت کروز 
رو  روبه  سنگین  بسیار  مالیات های  با  مکزیک  در 

خواهد شد.
ترامپ در توییترش خطاب به جنرال موتورز نوشته 
بود شورلت کروز را در امریکا تولید کنید یا اینکه با 

مالیات های سنگین رو به رو می شوید.
این اقدام می تواند هزینه های شرکت های امریکایی 

طرف های  با  رقابت  در  را  آنها  و  دهد  افزایش  را 
خارجی آسیب پذیر کند.

دومین  هم اکنون  فورد،  خودروسازی  شرکت 
تولیدکننده خودرو در ایاالت متحده آمریکا و از پایان 
سال مالی ۲۰11 به عنوان پنجمین خودروساز بزرگ 

جهان محسوب می شود.
 این شرکت در سال ۲۰1۰ در فهرست فرچون ۵۰۰ 
در جایگاه هشتمین شرکت بزرگ در ایاالت متحده 
کارکنان شرکت  در حال حاضر شمار  شناخته شد. 
اعالم شده، که در ۹۰  نفر  از ۲1۳ هزار  بیش  فورد 
کارخانه این شرکت در سراسر جهان، فعالیت می کنند. 
خانواده فورد هم اکنون تنها ۲ درصد از سهام شرکت 

فورد را در اختیار خود دارند.

پل رایان  دوباره  روی صندلی ریاست مجلس نمایندگان نشست

مهمانان مراسم سوگند ریاست جمهوری مشخص می شوند

فورد در برابر ترامپ تسلیم شد
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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

پیشین  معاون  گزینش  احتمال   CNN گزارش  به 
کابینه  به عنوان وزیر کشاورزی در  کالیفرنیا  فرماندار 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب امریکا افزایش 

یافته است.
طی دیداری که اخیرا ابل مالدونادو با دونالد ترامپ 
داشته است خبرهایی مبنی بر شانس او برای تصدی 
سمت وزارتخانه کشاورزی افزایش یافته و این فرصت 
به مراتب برای دکتر السا مورانو که پیش تر معاون وزارت 

کشاورزی بود، نسبتا از دست رفته تلقی می شود.
ابل مالدونادو ۴۹ ساله است و در دوران فرمانداری 
آرنولد شوارتزنگر سمت معاونت او را بر عهده داشت. 

مالدونادو از پیشینه ای التین تبار برخوردار است که برای 
نسل های متوالی به کار کشاورزی و نگهداری از مراتع و 

مناطق طبیعی مشغول بوده اند.
او در حال حاضر مالک یکی از بزرگترین تاکستان های 

شمال کالیفرنیا در منطقه ماریا ولی است.
گزینش ابل مالدونالدو از سوی دونالد ترامپ نه تنها 
دستاوردی مغتنم برای ایالت کالیفرنیا محسوب می شود 
بلکه این امر می تواند گرایش التین تبارها به خصوص 
اکثریت مخالف آنها به سوی حزب جمهوری خواه را 
بیشتر کرده و حتی مدافعه التین تبارها نسبت به دونالد 

ترامپ را تقلیل بخشد. 

لس آنجلس  کالنشهر  رانندگی  و  راهنمایی  اداره 
می گوید،  قانون افزایش سن کودکان جهت قرار گرفتن 
معکوس در صندلی اطفال در اتومبیل از روز سه شنبه ۳ 

ژانویه اجرایی شده است. 
به موجب قانون جدید، صندلی کودکان در اتومبیل 
در  جلو  به  رو  صورت  به  نمی بایست  )کارسیت( 

خودرو ها نصب شود. 
این در حالی است که این قانون پیش تر مقرر کرده بود 
تنها کودکان با وزن پائین تر از ۴۰ پوند و قد کوتاه تر از 
۴۰ اینچ نمی توانند در موقعیت رو به جلو قرار گیرند.

برای کودکان زیر  تنها  قانون  این  به عالوه، پیش تر 
یک سال اجباری و الزامی بود در حالی که اکنون این 

محدودیت سنی به ۲ سال افزایش یافته است.
الزم به ذکر است تغییر این قانون در حالی اعمال شده 
است که بسیاری از متخصصین ارتوپد و پزشکان اطفال 
بر این باورند که قرار گرفتن کودکان در کارسیت به 

صورتی که رو به عقب قرار گیرند، احتمال آسیب های 
نخاعی – انحالل ستون مهره ها و حتی شکستگی کتف 
درگیری های  شانس  و  برده  باال  را  کودکان  گردن  و 

افزایش  نیز  سیستم عصبی، سرگیجه و تاری دید را 
می دهد.

قانون جدید با جرایم سمگین مالی همراه است.

برق  و  آب  اداره  بر  نظارت  هیئت 
رای  افتادن  تعویق  به  از   )LADWP(لس آنجلس

گیری بر سر موارد حقوق مشتریان خبر داد.
این هیئت که مستقیما به خدمات عمومی اداره آب 
و برق اشراف دارد علت این تاخیر را لزوم مطالعه 
از نظرات مردمی عنوان  از  تر  بیشتر وآگاهی وسیع 

کرده است.
بر این اساس بخشنامه ای که در برنامه هیئت نامبرده 
مطرح شده، موارد مربوط به نحوه ارائه خدمات به 

مشتریان این اداره بازنگری و اصالح خواهد شد.
شدن  کوتاه  جمله  از  مواردی  به  بخشنامه  این  در 
زمان انتظار برای مکالمات تلفنی مشتریان به حداکثر 
۳ دقیقه، کاهش زمان پاسخ به سواالت مشتریان در 
تا  مالی  تراکنش های  و  حساب ها  صورت  با  رابطه 
حداکثر ۲۴ ساعت، ارسال صورت حساب تا حداکثر۳ 
روز پس از خوانش میزان مصرف و مرور صورت 
بار و تعویض کنتورهای  تا ۳  حساب های مشتریان 

معیوب تا حداکثر ۹۰ روز پرداخته شده است.
نکته ای که موکدا اعالم شده این است که چنانچه 

این تمهیدات به صورتی که تشریح شده در اختیار 
مشتریان قرار نگیرد، این اداره با اعطای تخفیف در 
صورت حساب و یا اعتبار مالی کمبود خدمت رسانی 

را جبران خواهد کرد. 
به گفته دیوید رایت)David Wright( مدیر عامل 
جدید اداره آب و برق لس آنجلس، این تمهیدات به 
اداره در  این  انسانی  نیروی  ارتقای  و  افزایش  دنبال 

پست های مختلف اجرایی خواهند شد.
جدید  کارمند   ۳۰۰ مسئول،  مقام  این  اعالم  بر  بنا 
در بخش های خدمات مشتریان و صدها نیروی تازه 
اوراق  در بخش های حسابداری و صدور  نیز  نفس 
به  اداره  این  تا کمک رسانی  استخدام شده اند  مالی 

شهروندان لس آنجلس را بهبود بخشند.
گفتنی است دیوید رایت پس از انتصاب برای تصدی 
ریاست اداره برق و آب از سوی شهردار لس آنجلس 
شده  موظف   ،)Eric Garcetti(گارستی اریک 
است که به عنوان نخستین قدم، اقدامات الزم برای 
تدوین و اجرای بخشنامه حقوق مشتریان ملقب به 

)Customer Bill of Rights( را فراهم آورد.

مسئولیت  لس آنجلس  اهل  هنرمند  فرناندز  زاچ 
 )Hollywood sign(تغییر جنجالی نماد هالیوود
 )HOLLYWeeD(هالیوید به  لس آنجلس  شهر 
کلمه  است  آوری  یاد  به  الزم  گرفت.  عهده  بر  را 
که  است  ماری جوآنا  مخدر  ماده  به  اشاره   weed

آزادی استفاده از آن اخیرا تصویب شد. 
فرنادز که شغل اصلی او عکاسی است پیش تر به 
مسیح«  »دستان  لقب  به  و  می پرداخته  نقاشی  هنر 

)JesusHands( شهرت یافته است.
سال  شدن  نو  از  قبل  که  می گوید  فرناندز  زاچ 
تابوی  تا  گرفته  تصمیم  سارا  همسرش  همراه  به 
 ۲۰17 سال  آغاز  لحظات  نخستین  در  را  هالیوود 
سرزمین  این  در  موجود  واقیعت های  با  میالدی 

مزین کند. 
در  هالییود  نماد  دو  حروف  تغییر  است  گفتنی 
نو  سال  ساعات  نخستین  در  شهر  این  تپه های 
میالدی صورت گرفت و درحالی که هنوز دقایقی 
این رخداد  پیگیری علت  برای  پلیس  از تحقیقات 
نگذشته بود، فرناندز با آپلود عکسی از این تردستی 
در صفحه اینستاگرام خود اذعان کرد که این هدیه 

هنرمندانه او به ساکنین لس آنجلس است.
و  منتقدین  از  را  خود  ازاین  پیش  که  فرناندز 
انتخابات معرفی  مخالفان دونالد ترامپ در کارزار 
بهانه ای  را  کار  این  از  هدف  پایان  در  بود،  کرده 
گسترش  و  کنش گری  گفتگو،  منظور  به  اجتماعی 
عرضه  قانون  تغییرات  مورد  در  همگانی  آگاهی 

ماری جوانا و روند قانونی آن در سال جدید عنوان 
کرده است.

ماری جوآنا  که فروش و عرضه  این  به  توجه  با 
قبل شده  از  تر  مراتب ساده  به  کالیفرنیا  ایالت  در 
است، این اقدام آقای فرناندز نشان دهنده اعتراض 

بسیاری از خانواده های کالیفرنیایی است.

کار   ۲۰16 ژانویه  سوم  شنبه  سه  هریس  کامال 
طور  به  کالیفرنیا  ایالت  سناتور  عنوان  به  را  خود 

رسمی با ادای سوگند آغاز کرد. 
در  تبار  هندی  سناتور  نخستین  هریس  خانم 
از  پوست  سیاه  سناتور  نخستین  و  امریکا  سنای 
خدمت  متحده  ایاالت  سنای  در  که  کالیفرنیاست 

خواهد کرد.
هریس  کامال  ژانویه  سوم  شنبه  سه  روز  صبح 
از قدیمی ترین  ۵۲ ساله در کنار دایان فاینستاین 
ایالت  از  امریکا  سنای  در  حاضر  سناتورهای 
معاون  بایدن  جو  برابر  در  سوگند  با  کالیفرنیا، 
خطیر  مسئولیت  کشور،  این  جمهوری  ریاست 

خود در سال ۲۰17 را کلید زدند.
کامال هریس جایگزین باربارا باکسر شده است که 
به مدت ۲۴ سال کرسی کالیفرنیا در سنای امریکا 

را حفظ کرده و به این نهاد خدمت کرده بود.
شایان ذکر است  کامال هریس که پیش از سمت  

در  داشت،  عهده  بر  را  کالیفرنیا  ایالت  دادستانی 
کرسی  توانست  فشرده  و  تنگاتنگ  رقابت  یک 

لورتا  خود  حزبی  هم  رقیب  از  را  امریکا  سنای 
سانچز ربوده و بر او فائق آید. 

معاون پیشین فرماندار کالیفرنیا نامزد وزارت کشاورزی

قانون حمل کودکان با خوردوری سواری اجرایی شد

تحوالت اداری در اداره آب و برق لس آنجلس

»دستان مسیح« پشت تغییر نماد هالیوود

سناتور جدید کالیفرنیا آغاز به کار کرد

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42888&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42888&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42187&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=752&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=20283&Status=2
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خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

پلیس شهر آکسنارد)OXNARD( به دنبال مردی است که بامداد سه شنبه 
۳ ژانویه پس از حمله و شکستن درب منزل دوست دختر خود، وی را ربوده 

است.
به گفته مقامات پلیس، جمیل تیلور)Jamell Taylor( ۳1 ساله پس از اقدام 
به شکستن درب و پنجره خانه، با استفاده از یک پیچ گوشتی به عنوان سالح 

دوست دختر ۲۹ ساله خود را تهدید کرده تا از خانه خارج شود. 
بنا بر این گزارش منزل زن جوان در خیابان ریور پارک)Riverpark( شهر 
آکسنارد بوده است اما پس از اطالع همسایگان به پلیس، مقامات محلی این زن 
 Ventura Rd and(را ۲ ساعت پس از وقوع حادثه در نزدیکی پارک فارست

Forest Park Blvd( به صورتی که مجروح شده بود پیدا کردند.
بر این اساس، جمیل تیلور پس از احساس خطر دوست دختر خود را رها 

کرده و گریخته است.
گزارش پلیس می افزاید جمیل تیلور ۳1 ساله و سیاه پوست است. وی آخرین 

بار در لباسی تیره همراه با عینک آفتابی دیده شده است.
پلیس با ارائه این اطالعات از افراد ساکن آکسنارد و سایر شهرهای لس آنجلس 

خواسته است تا در صورت برخورد با مورد مشکوکی با این مشخصات با پلیس 
تماس بگیرند. وی پیشتر در شهر ون نایز در شمال لس انجلس ساکن بوده و 

احتماال در همین منطقه مخفی شده است.

نخستین  در  کالیفرنیا  زیست  محیط  کارشناسان 
تحقیقات زمستانی خود شرایط بحران آب در کالیفرنیا 
را بهتر از قبل توصیف کرده اما وضعیت خشکسالی را 

کماکان در سطح هشدار دانسته اند.
بر طبق تازه ترین اندازه گیری و محاسباتی که نقشه 
برداران و کارشناسان زمین شناسی و محیط زیست در 
اعماق خاص زمین در شهر تاهو و نزدیکی دریاچه این 
شهر انجام داده اند، سطح آب مورد نیاز کالیفرنیا به ۵۳ 

درصدی وضعیت عادی رسیده است.
این بدین معناست که پس از بارش های فراوان در 
ارتفاعات، مناطق ساحلی و نواحی شمالی و جنوبی 
کالیفرنیا، شرایط کنونی به نیمی از آنچه نیاز اولیه است 

نزدیک شده است. 
این در حالی است که گروهی از کارشناسان همین 
مراحل را در دسامبر ۲۰16 و پیش از بارش های اخیر 

انجام داده بودند که نتایج آن 
پیشرفتی ۲۳ درصدی  تنها 

را نشان می داد. 
این تحقیقات می افزاید با 
وجود بارش باران و ریزش 
موج  ارتفاعات،  در  برف 
آب  کمبود  و  خشکسالی 
برای کشاورزی و مصرف 
آینده  تا شش سال  انسانی 
و  بحرانی  وضعیت  در 

مضیقه باقی خواهد ماند.
فرماندار  براون  جری 
کالیفرنیا در این راستا بارها 

حتی  تا  است  خواسته  کالیفرنیا  ایالت  شهروندان  از 
االمکان مصارف شخصی روزمره خود از آب شرب 

یا آب مصرفی را حداقل ۲۵ درصد کاهش داده تا این 
ذخیره حیاتی برای سال های سخت پیش رو صرفه 

جویی شده و برای نسل های بعد نیز حفظ شود.

نوجوان  زوج  یک  دستگیری  از  لس آنجلس  پلیس 
تبهکار خبر داد که بانی و کالید جدید  لقب گرفته اند. 
به گزارش پلیس بابی بوید 1۸ ساله به همراه دوست 
دختر 16 ساله خود از ماه سپتامبر تا اواخر ماه نوامبر 
از مکان دانشگاه یو اس سی تا سواحل سانتا مونیکا 
به صورت نامشخص و فاقد هر گونه هماهنگی افراد 
مختلف اعم از سواره یا پیاده را هدف قرار می داده و 
با ضرب و شتم، خفت گیری/ تهدید و اخاذی شمار 
داده  قرار  اذیت  و  آزار  مورد  را  شهروندان  از  باالیی 

بودند.
از  بسیاری  در  بودند  مسلح  که  تبهکار  زوج  این 
موارد افراد را هنگام برداشت پول نفد از دستگاه های 

خودپرداز بانکی تهدید می کردند و با استفاده از اسلحه 
مبالغ هنگفتی از آنها به سرقت می بردند.

به گفته مقامات ذی ربط پلیس با این پرونده، این 
مجرمان به صورتی بی پروا و با سرعت عمل باال بارها 
از چنگال پلیس لس آنجلس گریخته بودند اما نهایتا 
دوم ژانویه امسال در یک ماموریت غافلگیرانه بازداشت 

شده اند.
مقامات قضائی می گویند هر دو مجرم به اتهام اقدام 
به سرقت، آدم ربائی، حمل اسلحه غیر مجاز، تهدید به 
مرگ و تخطی از مامور قانون به مجازات های سنگین 
محکوم خواهند شد که همزمان با رسیدن هر دو نفر به 

سن قانونی اجرایی می شوند. 

پلیس لس آنجلس نسبت به افزایش ارتکاب جرائم 
مبتنی بر نفرت بر ضد دگرباشان جنسی هشدار داد و 
گفت حادثه ای از این دست، شهر ون نایس را تهدید 

کرده است.
این گزارش ساعت 7 شب شه شنبه از بالک 7۴۰۰ 

خیابان ویستا دل مونته دریافت شده است.
منزلی  دیوارهای  بر  رنگی  اسپری  با  مظنوین 
مسکونی شعارها و الفاظ رکیک بر ضد دگرباشان و 

همجنسگرایان نوشته بوده اند.
به گفته پلیس، شعارها با مضامین تهدید به مرگ و 

خشونت بار عنوان شده اند.
این در حالی است که در زمان اقدامات مظنونین، 

قربانیان مورد هدف در منزل خود حضور نداشتند.
پلیس افزوده است بسیاری از اقالم و وسایل ساکنین 
نیز به سرقت رفته  این منزل شکسته شده و برخی 

است.
ماموران از آغاز بازپرسی همسایگان و کنکاش برای 

یافتن دوربین های امنیتی خبر داده اند.
که  صورتی  در  گوید  می  پرونده  این  ارشد  افسر 
داشتند،  حضور  خود  منزل  در  نظر  مورد  ساکنین 

احتمال وقوع یک جنایت قوت می گرفت.
در  کالیفرنیا  جنوب  در  پلیس  است  افزوده  وی 
سالهای اخیر بیشتر از همیشه درگیر جرائم مرتبط با 

تنفرهای جنسیتی و نژادی شده است.

در پی مخالفت علنی دونالد ترامپ با طرح نمایندگان 
جمهوری خواه در مورد فعالیت »دفتر اخالق کنگره«، که 
بنا بر گزارش ها استقالل این دفتر را می گرفت، نمایندگان 

از این اقدام عقب نشینی کردند.
به ابتکار باب گودالت، نماینده جمهوری خواه، طرحی 
ارائه شده بود که منتقدان می گویند روند فعالیت مستقل 

»دفتر اخالق کنگره« را مختل می کرد.
این طرح پیش تر با واکنش و انتقاد نمایندگان دمکرات 
شده  روبه رو  جمهوری خواه  نمایندگان  از  شماری  و 
بود. از جمله پل رایان، رئیس  جمهوری خواه مجلس 
نمایندگان که مخالفت خود را ابراز کرده بود. اندکی 
نگذشت که رئیس جمهوری منتخب آمریکا نیز به صف 

منتقدین پیوست.
او در توئیتر خود گفته است »با وجود همه کارهایی 
که کنگره باید انجام دهد، آیا باید دست به تضعیف 
»گروه مستقل ناظر بر اخالق« بزنند«. سپس در پستی 
دیگر افزوده است »تمرکز بر اصالحات مالیاتی، بیمه  
درمانی و بسیاری کارهای دیگر، از اهمیت بسیار بیشتری 

برخوردار است«.
مورد  این  در  ترامپ  آقای  توئیت  آخرین  پایان  در 
هشتگی با سه حرف دی تی اس دیده می شود که ظاهرا 
مخفف »باتالق را خشک کن« است؛ یکی از شعارها 
و وعده های انتخاباتی او برای مقابله با آن چه فساد در 
واشینگتن توصیف کرده و برای ایجاد تغییراتی در این 

زمینه در نهادهای فدرال.
خواستار  جمهوری خواه  حزب  رهبران  آن  از  پس 
جلسه ای اضطراری شدند و سپس اعالم شد اعضای 
جمهوری خواه مجلس نمایندگان، به اتفاق آرا از تغییرات 

صرف نظر کرده اند.
دفتر اخالق کنگره در سال ۲۰۰۸ میالدی، با تصویب 
مجلس نمایندگان آمریکا، تاسیس شد. این سازوکار، 
گروهی فراحزبی و ناظر است. کار آن دریافت گزارش ها 
مجلس  اعضای  سوءرفتار  مورد  در  اتهامات  مرور  و 
نمایندگان و دستیاران آن هاست. در صورت لزوم این 
گزارش ها برای بررسی و اقدام احتمالی به کمیته اخالقی 

مجلس نمایندگان ارسال می شود.

خانه  از  نماینده  دو  پیوند  با  میالدی  نو  سال 
آغاز شد. کالیفرنیا  ایالت  نمایندگان 

سن  شهر  از  دموکرات  نماینده  گونزالز  لورنا 
کالیفرنیا در روز  ایالت  نمایندگان  دیه گو در خانه 
اول ژانویه به همسری نی تان فلچر نماینده سابق 

همان شهر از حزب جمهوریخواه، درآمد. 
این در حالی است که برگزاری و اجرای مراسم 
عقد و ازدواج آنها به عهده سخنگوی پیشین خانه 

نمایندگان، جان پرز واگذار شد.
الزم به یادآوری است که نی تان فلچر که اصالتا 
اینکه  برای  و   ۲۰1۲ سال  در  است  جمهوریخواه 
انتخابات  کارزار  در  پیروزی  جهت  در  بتواند 
شهرداری سن دیه گو پیروز شود، خود را فردی 
مستقل و فاقد وابستگی حزبی به ثبت رسانده بود 

اذهان  بلکه موفق شود  تا 
همراه  خود  با  را  عمومی 

کند.
 ۲۰16 سال  در  وی 
به  جهت  تغییر  با  نیز 
حزب  گرایشات  سمت 
در  شرکت  و  دموکرات 
حزب  ملی  کنوانسیون 
فیالدلفیا  در  دموکرات 
دلیگیت  عنوان  به 
شهر  از  کلینتون  هیالری 
حضور  اعالم  سن دیه گو 

کرده بود.  
دو  هر  گزارش  این  اساس  بر  است  گفتنی 

صاحب  خود  پیشین  ازدواج  از  ایالتی  قانونگذار 
بسیار  نیز  آنان  ازدواج  مراسم  و  هستند  فرزند 

خصوصی و دور از هیاهو برگزار شد.

هشدار پلیس درباره َجمیل تیلور

علی الرغم بارش بیشتر کالیفرنیا هنوز تشنه است

زوج نوجوان  تبهکار دستگیر شدند

)VAN NUYS(حمالت دگر باش ستیزی در شهر ون نایس

با مخالفت ترامپ، طرح »دفتر اخالق کنگره« مسکوت شد

ازدواج دو نماینده کنگره  ایالت کالیفرنیا

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=2460&Status=2
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جمعه 17 دی/6 ژانویه
1۳۰6 خورشیدی ) 1۹۲۸ میالدی(

رییس  معاون   - رهنما  العابدین  زین  استعفای 
الوزرا

1۳1۴ خورشیدی ) 1۹۳6 میالدی(
اعالم رسمی کشف حجاب با برگزاری جشنی 
در دانشسرای عالی و شرکت رضا شاه پهلوی و 

همسر و دختران وی در این جشن

1۳17 خورشیدی ) 1۹۳۹ میالدی(
تأسیس سازمان پرورش افکار در ایران

1۳۲۲ خورشیدی ) 1۹۴۴ میالدی(
رهبر  اسکندری-  میرزا  سلیمان  درگذشت 
سردارسپه،  کابینه  معارف  وزیر  تها،  سوسیالیس 

رهبر حزب توده ایران بعد از شهریور 1۳۲۰
1۳۲۵ خورشیدی) 1۹۴۲ میالدی(

زادروز محمدرضا لطفی، آهنگ ساز و نوازنده 
چیره دست تار.

آثار موسیقی محمدرضا لطفی در »مرکز موسیقی 
موجود  کتاب  به شرکت  وابسته   « ایران  فیلم  و 

است .
1۳۳۳ خورشیدی ) 1۹۵۵ میالدی(

انتصاب دکتر منوچهر اقبال به ریاست دانشگاه 
تهران

1۳۴6 خورشیدی ) 1۹6۸ میالدی(
کشتی  قهرمان   - تختی  غالمرضا  درگذشت 
ایران و جهان شادروان متختی متولد ۵ شهریور 

1۳۰۹خورشیدیبود

1۳۵6 خورشیدی ) 1۹7۸ میالدی(
انتشار مقاله » ارتجاع سرخ و سیاه در ایران« به 

قلم احمد رشیدی مطلق در روزنامه اطالعات
1۳6۲ خورشیدی ) 1۹۸۴ میالدی(

درگذشت لطف اهلل مفخم پایان -موسیقیدان و 
نخستین ناشر آثار موسیقی

1۳۸۲ خورشیدی ) ۲۰۰۴ میالدی(
رانیا، ملکه اردن، برای بازدید از مناطق زلزله زده 

بم، وارد ایران شد
1۳۹۴ خورشیدی )۲۰16 میالدی(

درگذشت اشرف پهلوی خواهر محمدرضا شاه 
پهلوی، در سن ۹6 سالگی در مونت کارلو. اشرف 
پهلوی روز چهارم آبان 1۲۹۸ متولد شد. زمانی 
که او شش سال داشت پدرش به سلطنت رسید. 
او نخستین نماینده زن ایران در سازمان ملل متحد 
و کمیسیون حقوق بشر بود. او در اولین کنفرانس 

جهانی زن ریاست آن را عهده دار بود.

شنبه 18 دی/7 ژانویه
1۲۸۵ خورشیدی ) 1۹۰7 میالدی(

درگذشت مظفرالدینشاه، پنجمین پادشاه ایران از 
دودمان قاجار

1۳1۴ خورشیدی ) 1۹۳6 میالدی(
در  اقدامات خود  پاس  به  اصغر حکمت  علی 
مورد روز 17 دی )کشف حجاب زنان(، به مقام 

وزارت معارف ارتقاء یافت

1۳۵۰ خورشیدی ) 1۹7۲ میالدی(
سناتور  بازرگان،  بوشهری،  رضا  درگذشت 

ونماینده مجلس شورای ملی
1۳۵۳ خورشیدی ) 1۹7۵ میالدی(

ورود محمدرضا شاه و فرح پهلوی به مصر
1۳۵7 خورشیدی ) 1۹7۹ میالدی(

خودداری ارتشبد فریدون جم از قبول وزارت 
جنگ و خروج وی از ایران

کتابی با عنوان »خاطرات و یادداشت های ارتشبد 
توسط  مشیر  مرتضي  دکتر  تالیف  جم«  فریدون 

شرکت کتاب منتشر شده است.

یکشنبه 19 دی/8 ژانویه
1۲۳1 خورشیدی ) 1۸۵۳ میالدی(

قتل میرزا تقی خان امیرکبیر در حمام فین کاشان
کتاب »امیرکبیر اخگري در تاریکي«  نوشته ناصر 
انقطاع از انتشارات شرکت کتاب منتشر شده و 
در برگیرنده روایتی خواندنی در باره این ابرمرد 

تاریخ ایران است.
1۳۲1 خورشیدی ) 1۹۴۳ میالدی(

شاعر و ادیب - » عبرت « درگذشت محمدعلی 
مصاحبی

1۳۳۲ خورشیدی ) 1۹۵۴ میالدی(
تشکیل اولین جلسه دادرسی دادگاه تجدید نظر 
محمد  دکتر  اتهامات  به  رسیدگی  مأمور  نظامی 

مصدق وسرتیپ تقی ریاحی
1۳۵۲ خورشیدی ) 1۹7۴ میالدی(

خسرو  بطحایی،  طیفور  متهمان  نظامی  دادگاه 
اهلل  کرامت  سلیمی،  مقدم  منوچهر  گلسرخی، 
دانشیان، عباسعلی سماکار، محمدرضا عالمه زاده 
و ایرج جمشیدی را  به اعدام محکوم و بقیه را به 

حبس بین ۳ تا ۵ سال محکوم کرد
1۳۵۳ خورشیدی ) 1۹7۵ میالدی(

درگذشت سیدکاظم عصار- استاد ممتاز دانشگاه 
و فیلسوف عالی مقام شرق

1۳۵7 خورشیدی ) 1۹7۹ میالدی(
به  شاه  رضا  محمد  کرد  اعالم  بختیار  شاپور 

زودی ایران را ترک خواهد کرد
در  و  سلطنت  پایان  روزها،  آخرین   « کتاب 
گذشت شاه » نوشته دکتر هوشنگ نهاوندي از 

انتشارات شرکت کتاب 
ماموریت ژنرال هویزر در ایران تمدید شد.

1۳7۲ خورشیدی ) 1۹۹۴ میالدی(
درگذشت ادوارد ژوزف - پژوهشگر، مترجم و 

ادیب ایرانی/ ارمنی در گلندل- کالیفرنیا
1۳۸۸ خورشیدی ) ۲۰۰۹ میالدی(

محمد ایوبی، داستان نویس ایرانی در سن 67 
بیمارستان  در  ریوی  بیماری  اثر  بر  و  سالگی 
ابن سینای تهران از دنیا رفت. ایوبی متولد سال 
1۳۲1 در شهر اهواز و از اعضای قدیمی کانون 
نویسندگان ایران بود. محمد ایوبی در رشته های 
تاریخ و زبان و ادبیات فارسی تحصیل کرده بود 
و سال ها در مدارس شهر تهران تدریس ادبیات 

می کرد.

دوشنبه 20 دی/9 ژانویه
1۲6۲ خورشیدی) 1۸۸۳ میالدی(

مدیر  ایرانشهر  کاظم زاده  حسین  استاد  زادروز 
مسئول و سردبیر مجله ادبی ایرانشهر
1۳۵۳ خورشیدی ) 1۹7۵ میالدی(

ایران  حزب  دبیرکلی  از  کاللی  منوچهر  خلع 
نوین به علت اهمال در انجام وظیفه
1۳۵6 خورشیدی ) 1۹7۸ میالدی(

سفر فرح پهلوی به آمریکا
1۳۵۹ خورشیدی ) 1۹۸1 میالدی(

درگذشت عبداهلل دوامی - نوازنده و موسیقیدان

سه شنبه 21 دی/10 ژانویه
1۳۰6 خورشیدی ) 1۹۲۸ میالدی(

به  الدوله(  )ناظم  دیبا  میرزایحیی خان  انتصاب 
معاونت رییس الوزرا

چهارشنبه 22 دی/11 ژانویه
1۳۲۰ خورشیدی ) 1۹۴۲ میالدی(

درگذشت محمدعلی فرزین - وزیر دربار
1۳۴۸ خورشیدی ) 1۹7۰ میالدی(

پرنس آقاخان رییس فرقه اسماعیلیه وارد تهران 
شد

1۳۵۲ خورشیدی )) 1۹7۴ میالدی(
درگذشت بانو هاجر تربیت - سناتور

1۳۵۳ خورشیدی ) 1۹7۵ میالدی(
گزینش امیرعباس هویدا به دبیرکلی حزب ایران 

نوین
1۳6۸ خورشیدی ) 1۹۹۰ میالدی(

درگذشت محمود نامجو - قهرمان وزنه برداری 
ایران و جهان

پنجشنبه 23 دی/12 ژانویه
1۲۹۳ خورشیدی ) 1۹1۵ میالدی(

تصرف شهر تبریز توسط نیروهای آلمان و ترک
1۳6۸ خورشیدی ) 1۹۹۰ میالدی(

»هایده«  باال   دده  معصومه  فاطمه  درگذشت 
-آواز خوان، در سانفرانسیسکو - کالیفرنیا 

1۳7۰ خورشیدی ) 1۹۹۲ میالدی(
درگذشت استاد موسی نی داوود - موسیقیدان 

در النگ آیلند، آمریکا

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
6 تا 12 ژانویه  )17 دی تا 23 دی(

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

نسخه فارسی کتاب »نا انسانیت«
دکتر اردشیر بابک نیا هولناکترین فاجعه ای که بشر بر بشر وارد کرده است را همراه با کاریکاتورهای اردشیر محصص برای ما به صورت کتابی تدوین کرده است که 
با ورق زدن آن، نه فقط قربانیان را می بینیم، نه فقط ناله های دلخراش شان را می شنویم، نه فقط باقیمانده های آن ها را لمس می کنیم، نه فقط می توانیم غذاهایی را که آن 

مفلوکان می خورده اند بچشیم، بلکه بوی سوخته بدن آن نگون بختان را  در فضا حس می کنیم.  
ایرانشهر  هر هفته یک صفحه از این »نا انسانیت« هولناک را برای آن که نه فراموش شود و نه تکرار به چاپ می رساند.

جرم یهودیان
»از دید رژیم نازی، جرم یهودیان زنده بودن و سرباز زدن از مردن بود.«

»الزم نبود یهودیان کاری کنند که برخورنده باشد وجود آن ها به تنهایی کافی بود.«
»این که قومی، با انگ منشاء ژنتیک و نه به خاطر باورها و یا گرایش های 
سیاسی سازمان یافته یا نیافته، حق حیات نداشته باشند - نه هیچ جای اروپا و نه 

هیچ جای این کره خاکی.«
به گفته فرانکن هایم، جرمشان »هستی یهودی بود«. از بین بردن یهودیان وسیله 

رسیدن به یک هدف نبود بلکه خود هدف بود.
»سردمداران این فاجعه جنایتکاران آرمانگرا بودند، فقط آرمانشان شکنجه و 

قتل بود.«
»این سبک نژاد پرستی افراطی نازی، در پی نابود کردن یهودیان بود آن هم نه به 
خاطر اعمال، مذهب، آداب و رسوم، یا عقاید سیاسی شان، بلکه به سبب هویتی 
که به آن ها نسبت داده می شد، به خاطر وجودشان. جبر تولد، یهودیان را به 
مرگ محکوم می کرد، تک تک یهودی ها، در هرجا و هر زمانی. آن ها طبقه بندی 
نبودند، خارج از سلسله مراتب طبیعی نژادها بودند، خارج از قلمرو انسانی، حتی 
به معنای دقیق کلمه، نژاد هم نبودند )زیرا »غیرطبیعی« بودند(، منحرف، شیطانی، 
در ذاتشان همان »دیگر« شرور بودند - خالصه این که یهودیان شیطان مجسم 
در کالبد انسانی بودند و نابودی آن ها - در جهان بینی نژادپرستی جانورشناسی 
نازی - نه تنها پیش نیاز  تضمین پاکی نژاد آلمانی و برتری آریایی ها بود، بلکه 

نهایتاً سعادت کل نوع بشر در گرو آن بود.«
»رژیم نازی تصمیم گرفت تا کل افراد یک »نژاد« باید نابود شوند. اختیاری که 

نباید در دست هیچ فرد و یا دولتی باشد.«
هرولد کاپالن

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=39041&Status=2
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دلشدگان و دلدادگان در مینیاتورها

افسانه ها،  جلوه    گاه های  از  یکی  نگارگری  فارسی،  ادب  و  شعر  کنار  در 
اسطوره ها، تاریخ و فرهنگ ایرانی است.

هنر مینیاتور که اوج آن را مکتب عباسی می دانند، شوریدگی و دلباختگی و 
سوته دلی را نیز پیش چشم می گشاید. عشق اما که به هر زبان نامکرر است در 

مینایتور نیز به بیانی تازه نمود کرده.

آمده  نظم  به  گرگانی  اسعد  فخرالدین  منظومه  در  رامین  و  ویس  دلباختگی 
است. پادشاه که موبد نام دارد، مردی پیر و زنباره است که ویس را هنگامی که 
هنوز از مادر زاده نشده، خواستگاری می کند. ویس عاشق رامین، برادر موبد 
می شود و عشق این دو داستانی شورانگیز را رقم می زند که در نهایت با مرگ 

ویس پایان می گیرد.

مطرب خوش نوای من عشق نواز همچنین
نغنغه دگر بزن پرده تازه برگزین

مطرب روح من تویی کشتی نوح من تویی
فتح و فتوح من تویی یار قدیم و اولین

"دیوان شمس"

خوش تر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست
 ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست

 هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار
 کس را وقوف نیست که انجام کار چیست...

 "حافظ"

دو عاشق اثر رضا عباسی، نقاش صاحب  سبک دوره صفویه. رضا عباسی را 
مبدع طراحی خاص در میناتور ایرانی می دانند که به آن روح می بخشد. عباسی 
در پانویس امضای خود در این کار نوشته: »هو . در روز ۳ شنبه هشتم شهر 

شوال یا اقبال سنه 1۰۳۹ به اتمام رسید . رقم کتبه رضا عباسی«
 این اثر در موزه متروپولیتن نیویورک نگاهداری می شود.

برآرد روزگارت از سه لب کام 
 لب یار و لب جوي و لب جام...

مینیاتور موسوم به "شاه عباس و جوان" اثر محمد قاسم تبریزی، نگارگر عصر 
صفویه در مکتب اصفهان.

این تابلو در موزه لوور نگاهداری می شود.

و  تورات  در  که  است  مذهبی  روایات  از  نیز  ملکه صبا  و  دلدادگی سلیمان 
قرآن آمده است. مینیاتوری از ملکه سبا و هدهدی که پیغام او و سلیمان را 
به هم می رساند. ای هدهد صبا به سبا می فرستمت / بنگر که از کجا به کجا 
می فرستمت/ حیف است طایری چو تو در خاکدان غم / زین جا به آشیان وفا 

می فرستمت... "حافظ"

مینیاتورهای  همیشگی  عناصر  با  فرشچیان،  محمود  از  اثری  دوست،  آوای 
معاصر؛ نی لبک، زن اثیری، گل و برگ، پرنده، جوی آب و قدح...

به شکل  پایبند  ایرانی است که  مینیاتور  بنیان گذار مکتب خود در  فرشچیان 
کالسیک همراه با استفاده از تکنیک های جدید برای توسعه دامنه نقاشی ایرانی 

است.

اثر  برهنه"  عاشقان  "هوس بازی  به  موسوم  طال  آب  و  رنگ  آب  نگاره 
محمدقاسم تبریزی)سراجای نقاش(، نگارگر، شاعر، خطاط و موسیقیدان قرن 
دهم خورشیدی)احتماال ۹6۵ قمری تا 1۰۴۰ قمری( یا هفده میالدی در ایران.

این نگاره در موزه هنر هاروارد نگاهداری می شود.

غالم  به  بلخی  رابعه  عشق  بکتاش.  و  رابعه  دلدادگی  ترسیم  در  مینیاتوری 
برادرش حارث، با مرگ پاسخ داده شد. رابعه نخستین زن پارسی سرا به شمار 
می رود. عشق او باز اندر آوردم به بند / کوشش بسیار نامد سودمند/ توسنی 

کردم ندانستم همی / کز کشیدن سخت تر گردد کمند...

عشق خسرو و شیرین اثر نظامی گنجوی از زیباترین و غمناک ترین داستان های 
فارسی به شمار می رود.

شیرین به خسرو دل  می بندد و فرهاد کوه کن به شیرین. خسرو کشته می شود، 
شیرین خود را در فراق یار می کشد و فرهاد هم پس از شنیدن خبر مرگ شیرین 

با تبر به فرق خود می کوبد.

عشق یوسف و زلیخا، روایتی کهن و مذهبی است که پیش از "هفت اورنگ" 
جامی، در کتب عهد عتیق و قرآن نیز آمده است.

شاهدخت مصر زمانی دل به یوسف بست که او را در خواب دید. مینیاتوری 
از وصال و عروسی این دو دلداده که در کتابخانه دانشگاه آکسفورد نگاهداری 

می شود.

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

از نگاه دوربین:                                         
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خبرگزاری ایرانشهر

شما  هم می توانید رویدادهای محلی 
خود را با هموطنانتان درمیان بگذارید

نیلوفر منصوری - خبرنگار و گوینده رادیویی:

شکوه دره هاي کردستان و ایالم در سالن هاي برلین و لندن

حراج تابلوی یک ایرانی برای کمک به پناهجویان

چهاردهم دي ماه زادروز 
سیما بینا بود، 
متني که با چشمان پر مهر 
خود مي خوانید، 
بر گرفته از تالش 
شخصي نویسنده است تا 
خالصه اي را یادآور شود 
و سهمي را ادا کند از براي 
احترامي بي پایان و ارادت 
شخصي خالصانه اي که از 
دیرباز تا کنون به بانوي 
سازها و آوازها سیما بینا 
داشته است.

***
صدایش انگار از سال هاي دور به گوش مي رسد، 
پاي  رد  مادرانمان.  و  پدران  خاطرات  اندرونِي  از 
کالمش  در  موسیقي  در  سادگي  عنصر  به  احترام 
پیداست و من را یاد کاِست هاي قدیمي و استریوي 
نقره اي بزرگي مي اندازد که فقط دکمه»پِلِي« داشت 
و  عقب  را  ترانه هایش  خودکار،  با  که  نوارهایي  و 

جلو مي بردیم.
سیما بینا از شهر خوسف و از دل خانواده اي اهل 

ذوق و هنر برآمده است.
استان خراسان جنوبی  از شهرهای  یکی  خوسف 
این  می آید.  حساب  به  ایران  کویری  مناطق  از  و  
خراسان  جنوب  شهرهای  کهن ترین  از  یکی  شهر 
محسوب شده که در منابع تاریخی ازآن با نام های 
حمداهلل  و  است  شده  یاد  هم  خسب  و  خسف 
مستوفی در کتاب نزهه القلوب از خوسف به عنوان 
معظمات بالد قهستان نام آورده. خوسف در حقیقت 
جاده  مسیر  در  که  تاجرانی  برای  بوده  منزلگاهی 
ابریشم در حرکت بودند تا بیاساید و دل به موسیقی 
مقامی خراسان کهن در پناه شعله های آتش بسپارند.
 همین وابستگي به مهد موسیقي مقامي در انتخاب 
بینا نقشي بسزا داشته.  ادامه مسیر حرفه اي سیما  و 
به  ورودش  و  تهران  به  مهاجرت  اما،  مهم  مساله 
کالسیک  موسیقي  استادان  با  همنشیني  بود.  رادیو 
موسیقي  آموختن  به  همزمان  شد  باعث  ایراني 
ردیف دستگاهي هم بپردازد و در فضاي ُمد زده آن 
روزهاي موسیقي بتواند به امضایي مشخص برسد. 
او در عین حال پُلي شد براي پیوند موسیقي اصیل 
با مردمي که در شهرهاي در حال گسترش  محلي 

زندگي مي کردند. 
از  قبل  که  ماندگاري  کارهاي  از  غیر  بینا  سیما 
هم  سال1۳۵7  از  بعد  کرد،  اجرا  رادیو  در  انقالب 
آواز  و  ایراني  کالسیک  موسیقي  تدریس  کنار  در 
ایراني  محلي  ترانه هاي  آوري  جمع  و  تحقیق  به 
به  روستایي،  و  مردمي  آهنگ هاي  بازنویسي  و 
خراسان  زادگاهش،  محلي  موسیقي هاي  خصوص 

پرداخت.
او با سفر به دورافتاده ترین نقاط این ناحیه توانست 

مجموعه اي از ترانه ها و آهنگ هاي کمیاب و تقریبا 
که  موسیقي اي  کند؛  آوري  جمع  را  شده  فراموش 
حین  در  و  مختلف  قوم هاي  زنان  و  مردان  توسط 
کار روزانه و مراسم هاي آییني شکل گرفته و زمزمه 
شده بود، اما خارج از محیط بومي توسط زنان اجرا 

نمي شد.
او  داد.  تغییر  را  فضا  این  ممارست،  با  بینا  سیما 
نواحي  زنان  روي  بر  پررنگ تر  و  بیشتر  تمرکز  با 
شدن  شنیده  براي  ابزاري  را  موسیقي  حاشیه نشین، 
که  امري  کرد.  ایران  فرهنگي  صامت  بخش هاي 
سازمان میراث فرهنگي و نهادهاي ذیربط با وجود 
دزدي هاي کالن و شامورتي بازي هاي هر روزه، تا 

صد سال هم به دغدغه اش نخواهند رسید. 
پاپ  موسیقي  که  فضایي  در  انقالب  از  پیش  او 
را  محلي  موسیقي  رسیده ،  فرنگ  از  تازه  تم هاي  و 
مغلوب کرده بود، نزد لطفي و زرین پنجه و پیرنیا و 
دیگر بزرگان، ردیف و مضراب و قطعات دستگاهي 
در  که  »بعدها  بینا  سیما  گفته خود  به  اما  آموخت ، 
انتخاب  فکر  به  لرستان و کهگیلویه  دل روستاهاي 
را  نکته  این  ام،  بوده  فولکلور  قطعات  پرداخت  و 
دریافتم که موسیقي محلي ایراني از موسیقي سنتي 
نیز جداست، آنچه از دل این پستوها برون مي آید، 

اشراف مي خواهد نه علم موسیقي.«
بم  و  زیر  در  کنکاش  با  همچنین  بینا  سیما 
گویش هاي مختلف محلي، خدمت بزرگي به ادبیات 
و زبان شناسي ایران و حتي فالت مرکزي خاورمیانه 
عشایر  و  ایالت  از  او  انتخابي  آثار  در  است.  کرده 
مي شوند،  انتخاب  هدفداري  وسواس  با  مطمئنا  که 
مي توان مضامین و مفاهیم زباني را آمیخته با ریشه 
در  »یار«  معناي  گرفت. حتي  فرا  طبیعت  در  پنهان 
گستره موسیقي او متفاوت و از دل ماه و خورشید 

در آمده است. 
و  صداقت  بار  کوله  این  براي  تنها  نه  بینا  سیما 
است،  برده  ایران  ملک  گوشه هاي  به  که  شرافت 
و  شایان  تالش  براي  بلکه  است،  یگانه  و  محترم 
انقالب  از  پس  تا  گذاشت  که  بي شائبه اي  همت 
متحجر اسالمي، با وجود تمامي محدودیت ها، زنان 
را در سراسر ایران آموزش دهد، آگاهي رساند و با 

روح عقالیي و عاطفي شان در آمیزد محترم و قابل 
ستایش است.

از کالس هاي موسیقي زنان در دهکه اي کوچک تا 
کنسرت هاي بانوان در تاالر رودکي.

به  خود  جهاني  تورهاي  در  همچنین  بینا  سیما 
اقصي نقاط جهان سفر کرده است. هر جا که قدم 
نهاده، نور و روشني ساتع کرده، از جان مایه گذاشته، 
خود را به لباس هاي دست دوز عشایر زینت کرده 
به سالن هاي  را  ایالم  و شکوه دره هاي کردستان و 

برلین و استکهلم و لندن کشانده است. 
از  به سر نمي کند، جسورتر و صالح تر  او چارقد 
گاه  هیچ  جد  به  بینا  سیما  بازي هاست،  قِسم  این 
چه پیش تر و چه اکنون، سر در گروي تجارت با 

فرهنگ و هنر ایران نداشته است.
آواز  با  همراه  قوچاني  شلیطه  و  قشقایي  بند  سر 
فولکلور تمامیت آن مقصودي است که او مي کوشد 
به جهانیان  ایران  نامیراي  ادب  و  فرهنگ  عنوان  به 
که  لباسش  روی  باشکوه  آینه کاری  کند.  عرضه 
سوزن  زدن های  بیانگر  و  صدایش  صداقت  یادآور 
در  دور  سال های  که  است  ایلیاتی  مصمم  زنان 
پاکستان زندگی کرده اند و مدام  بلوچستان و  خطه 
لب  زیر  را  حزینی  شورانگیز  آوای  و  زدند  سوزن 
تور  طي  اِلمان ها  این  از  بسیاري  کرده اند.  زمزمه 
کنسرت هایش در اروپاي سرد مورد پسند و تحسین 

واقع شده اند. 
سیما بینا در عین تنومندي، افتاده و سبکبال است. 
صفت  خرده  هر  از  تهي  و  است  سرشار  تعالي  از 

زمیني است. 
او هرگز از ایران مهاجرت نکرد. پس از برگزاري 
از  کم  نه  ور  دوش،  به  سفرنامه اي  با  برنامه ها، 
دیگر  به گوشه اي  تا  دیار مي شتابد  به  ناصر خسرو، 
از این جام جهان نماي هزار توي ایران سفر کند. او 
در این سال ها، دل سنگ شکافته است و من تنها نام 

سنگ را بلغور کرده ام. 
صادقانه اعتراف کنم که به او غبطه میخورم اما تا 

توان دارم از او خواهم آموخت .
براي شیرین بانوي آواز ایران ، هزار سالگان خیام 

و عمري به بلنداي دماوند را آرزومندم.

»قایق سواران« سینا مصطفوی که لحظه ای  تابلوی 
پناهجویان را به تصویر می کشد،  از زندگی  حیاتی 
فروش  به  هنگفتی  بهای  به  هنری«  »حراج  یک  در 
بهبود  برای  که  بنیادی  اختیار  در  پول  این  رسید. 

شرایط جنگ زدگان تالش می کند، گذاشته شد. 
که  است  موضوعی  مهاجرت،  و  پناهجویی 
مشغول  به خود  گذشته  درسال  را  هنرمندان  اغلب 
نویسندگان،  از  بسیاری  سال  این  در  است.  کرده 
خصوصا  کارگردانان  و  نقاشان  نمایشنامه  نویسان، 
وشیرین  تلخ  سرگذشت های  نوعی  به  اروپا،  در 
پناهجویان را دستمایه ی کارهای خود قرار دادند و 

حاصل آن ها را به نمایش عمومی گذاشتند. 
کارگردانی  به  که  نمایشنامه ای  رویاها«  »کشتی 
خانم کارین بایر، مدیر هنری تئاتر ملی هامبورگ، از 

جمله ی این کارها است.
فیلم  با  آلمانی،  کارگردان  فرهوفن،  سیمون 
خوش آمدید«  هارت من  خانواده ی  »به  تلویزیونی 
پرداخت سینمایی مسئله ی پناهجویی و تاثیر آن بر 

جامعه  آلمان را مطرح کرد. 
نخستین  برلین ،  فیلم  بین المللی  جشنواره ی 
جایزه   اهدای  با   ۲۰16 سال  در  که  بود  فستیوالی 
خرس طالیی به فرانکو روزی، کارگردان ایتالیایی، 
ونشیب  پرفراز  سرنوشت  »المپه دوزا«  فیلم  برای 
به  بین المللی  عرصه ی  در  را  ومهاجران  پناهجویان 

نمایش گذاشت. 
سینا مصطفوی در تابلوی »قایق سواران«، حادترین 
پدیده ی دنیای کنونی را که بخشی از سرنوشت بیش 
از 6۵ میلیون مهاجر در سال ۲۰1۵ را تشکیل می داد، 

دستمایه قرار داده است.
را  نگاه  تابلو  مرکز  در  که  کانونی  وجود  عدم 
بر  باال،  از  آن  پرداخت  زاویه   هم چنین  کند،  جلب 
تاکید دارد. در  این پدیده  جهان شمولی و گسترش 
تبدیل  رنگ  به  و خط  به سطح  بُعد  »قایق سواران« 
و  انتظار  شک،  در  که  »قایق سوارانی«  تا  می شود 
پرانرژی  توده ای  شکل  به  می برند،  به سر  اضطراب 
گرم  رنگ های  زبان  از  که  توده ای  کنند؛  جلوه 
مصطفوی می گوید که تنها با امیدی مبهم به حرکت 
درآمده است. دریا و بیکرانی آب در این تابلو غایب 
است، ولی لرزش امواج آن زیر تخته های کف قایق 

احساس می شود.
زایفرت و  نایک  »قایق سواران« درحراجی  تابلوی 
نیکول مالمده به بهای ۴۰۰۰ دالر به فروش رسید. 
بنیاد  که  برنامه هایی  با  رابطه  در  مصطفوی  سینا 
آویسینا با پول فروش تابلو پیاده می کند، می گوید: 
را  کار  این  فروش  پول  نمی خواستم  ابتدا  از  »من 
برای مصارف شخصی یا زندگی خودم خرج کنم. 
هم  آن  عایدی  و  پناهجویان  از  است  تابلویی  این 

می بایست برای کمک به آنان مصرف شود.«

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=41978&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42743&Status=2
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=496&Status=2
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روی میز تحریریه:            

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

حل جدول شماره گذشته

افقي:
1- تصفیه خانه - غذایي فرنگي

2- دسته دسته - دیکته - مته
3- واحد پول بنگالدش - شم - یار مشهدي

4- درخت جدولي - راه فرار - منقار کوتاه - پیرو مفتی 
عربستان را گویند

5- آنامی پسرانه - از شهرهاي نزدیک شیکاگو در ایلینویز
6- اثر دانیل استیل - مفتاح - میوه نارس

7- دریاي ترکیه - از شهرهاي مهم ایالت آریزونا - جاذبه
8- اتم فرانسوي - درخشان - شهر صنعتي ایران

9- قوت الیموت - پتک آهنگري - زبان مردم تونس
10- نهال خرما - زادن - آموختني لقمان

11- رشد - اندیشه شیطاني
12- اسب نر - ضمیر جمع - مردمي - از رودهاي مهم ایران

13- رفیق - گداي سمج - زندانیان
14- نشانه ها - شهري در کردستان - در دل افکندن

15- بورد اصلي رایانه - گاز جوشکاري

عمودي :
1- رادیو تراپي - غالف شمشیر

2- زنهار و پناه - نژاد ایرانیان - خوبیها
3- رنگ ناخن - امتحان - خرده گیري

4- از انواع خط - رود اروپایي - دوستي و محبت - مرطوب
5- دریاي تازی - قطعه زمین دایره مانند - جمعه

6- خط نابینایان - زیاد سخن گفتن - پدر شدن
7- حیوان مفید - فرزندان یتیم - مرطوب

8- درستکار - لوچ - رگ گیاه
9- حاکم مغول - از فنون کشتي - طریق کوتاه

10- حرف ندا - آحاد - نامدار
11- کشور فالسفه - شتابزده - شالوده

12- دبرای سالمتی به نمک اضافه می کنند - مسافرخانه 
مدرن - واحد سطح - استان

13- افیون - پارچه پنبه اي - صفت سرو
14- آش زیره - کالم تعلیل - از انواع شنا
15- خدایي - چاشني آش - یاقوت سرخ

زعفران ایرانی، قربانی تازه حکومت اسالمی

دنیا  نیاز  مورد  زعفران  درصد   ۹۴ ایران  کشور 
وجود  با  ایران  سهم  وجود  این  با  می کند  تامین  را 
حکومت اسالمی در تجارت جهانی طالی سرخ تنها 

6۰ درصد است.
 با وجود آنکه تولید زعفران به صورت انحصاری در 
اختیار ایران است و ۹۴ درصد معادل 1۵۰ تا 16۰ تن 
از طالی سرخ مورد نیاز جهان را تامین می کند، اما در 
تجارت جهانی، در آن جایگاهی بسیار بد قرار گرفته 
و کشورهای دیگر در این میان از تولید ایرانی سود 
سرشاری می کنند. در حقیقت رغفران ایرانی را باید 
قربانی جدید حکومت اسالمی در این کشور خواند.

رئیس  که  است  فاحش  حدی  به  موضوع  این 
حال  در  اینکه  بیان  با  ایران   زعفران  ملی  شورای 
در  را  زعفران  جهانی  بازار  مدیریت  اروپا  حاضر 
دست دارد، گفت: این بازار متعلق به ایران بود ولی 
سیاست های غلط اقتصادی در سی سال گذشته ما را 

شدیدا در این بازار به عقب رانده است.
زعفران  ملی  شورای  رئیس  نایب  اینکه  جالب تر 
ایران نیز با تایید این مساله که سهم ایران در تجارت 
با  نیست  باشد،  باید  که  آنچه  سرخ،  طالی  جهانی 
بیان اینکه ایران بین 1۵۰ تا 16۰ تن از زعفران مورد 
نیاز جهان را تامین می کند، گفته: ایران تامین کننده 
این  دنیاست و حدود 6 درصد  زعفران  ۹۴ درصد 
محصول نیز توسط کشورهای دیگر از جمله یونان، 
افغانستان، کشمیر هند و اسپانیا تامین می شود. البته 
باید گفت با وجود آنکه ایران ۹۴ درصد زعفران دنیا 
را تامین می کند اما سهم ما در تجارت جهانی این 
محصول کمتر است چرا که به عنوان مثال کشوری 
نام  به  و  خریداری  را  ایران  محصول  اسپانیا  مانند 
خود صادر می کند بنابراین سهم کشورهای دیگر در 

این میان افزایش پیدا می کند.
محصول  که  است  کشورهایی  از  یکی  نیز  دوبی 
ایران را خریداری و مجددا صادر می کند. البته اسپانیا 
است، طالی سرخ  زعفران  کننده  تولید  چون خود 
چون  دوبی  اما  می کند  صادر  خود  نام  به  را  ایران 
نمی تواند چنین کاری  ندارد،  این زمینه  تولیدی در 
انجام دهد و زعفران ایران را به نام زعفران ایران و 
یا دیگر کشورها مجددا به کشورهایی مانند چین، و 
کشورهای حاشیه خلیج فارس، هندوستان، اروپا و 

آمریکا صادر می کند.
حدود  که  گرفت  نتیجه  توان  می  اساس  این  بر 
بازارهای  روانه  ایرانی ها  که  زعفرانی  از  درصد   ۳۴
جهانی می کنند، به کام کشورهای دیگر و به نام آنها 
بدست مصرف کننده نهایی می رسد. اما چرا آیا برند 

ایرانی روی زعفران خریدار ندارد؟
ماجرا اما در خیانت، وطن فروشی و البته بازار داغ 
بدانید که گردش  مالی پشت پرده است. بد نیست 
سودی  محل  به  زعفران  دالری  میلیون   6۰۰ مالی 
خاموش برای برخی آقازاده ها و وابستگان حکومت 

بدل شده است.
طالی  کشت  توسعه  اخیرا  گزارش،  این  براساس 
سرخ در کشورهای همسایه ایزان از جمله افغانستان 
که با قاچاق پیاز این محصول از ایران، انجام می شود؛ 
نیز یکی دیگر از مشکالت و نگرانی هایی است که 

بر تولید این محصول با ارزش سایه انداخته است.
افغانستان حدود 1۰ سال  به  پیاز زعفران  قاچاق   
قبل آغاز شده و افغان ها هم زمانی که دیدند سازمان 
ملل متحد و کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، فرانسه 
و هلند در زمینه کشت طالی سرخ از آنان حمایت 

می کنند، تشویق به ادامه کار شدند.

با این حال مدارکی در دست است که دو فرمانده 
خاک  در  رعفران  مزارع  تاسیس  به  اقدام  سپاه 
آنها  اینکه   برای  شاید  چرا؟  اما  کرده اند  افغانستان 
و  آوردند  به دست  بازارهایی  برای خود  تدریج  به 
متوجه شدند فروش این محصول بدون برند ایرانی، 

سود خوبی دارد.
از سیاست های  ناشی  این موضوع در تعرفه  دلیل 
غلط حکومت جمهوری اسالمی در تعامل با جهان 

نهفته است:
تحریم های  از  آی  مجموعه  درگیر  که  آمریکا 
اعالم  است،  اسالمی  جمهوری  علیه  بر  اقتصادی 
منظور  به  را  تنی   ۴۰ بازار  یک  است  حاضر  کرده 

صادرات زعفران در اختیار افغانستان قرار دهد. 
افغانی ها   هندوستان تعرفه ورود زغفران را برای 
برداشته است اما اگر یک ایرانی بخواهد زغفران به 
هند ببرد، بر اساس مبادالت تجاری تهران- دهلی نو 

باید ۳۸ درصد عوارض پرداخت کند.
پس به سادگی مشخص است که کشور افغانستان 
برای  تهدید  یک  عنوان  به  مدت  دراز  در  می تواند 

ایران مطرح باشد.
نکته قابل توجه در این میان، عزم کشور افغانستان 
که  است  زعفران  صادرات  و  تولید  افزایش  برای 
زمینه  این  در  کارشناسان  نگرانی های  می دهد  نشان 
چندان بی مورد نیست؛ چندی قبل سخنگوی وزارت 
کشاورزی افغانستان با بیان اینکه زعفران افغانستان 
به صورت رسمی به چین صادر می شود، از کشت 
آن در ۳۴ والیت خبر داد و خواستار جلوگیری از 

قاچاق زعفران شد!
افغان ها همچنین از ایجاد آزمایشگاه کنترل کیفیت 
سال   ۵ تا  تالشند  در  اند  افزه  و  داده  خبر  زعفران 
تن   1۴ به  تن   ۳.۴ از  را  زعفران  تولید  میزان  آینده 

افزایش دهند.
و  زعفران  تولید  از  بعد  مراحل  به  بی توجهی 
صادرات اصولی و صحیح آن از یک سو، سودجویی 
مقامات و مافیای زعفران در ایران از سوی دیگر در 
سایه مدیریت فاجعه بار اقصادی ایران، سبب شده 
تا طالی سرخ ایران توسط دیگران به یغما برده و به 
نام آنان فروخته شود و به موازات آن، با قاچاق پیاز 
این محصول در کشورهای همسایه  تولید  زغفران، 

پاگرفته و روبه رشد باشد.
همان  به  ایران  زعفران  زودی  به  دید  باید  حاال 
مردم  و  ایران  خاویار  ایران،  فرش  که  سرنوشتی 
ایران دچار شدند، دچار خواهد شد؟ درد آور اینکه 

جواب به گواه تاریخ سه دهه گذشته مثبت است.

http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=42501&Status=2
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خبرگزاری ایرانشهر
در سراسر جهان، همه فارسی زبانان شما را 

می بینند

در دنیای علوم و فنون:

 گفتگوی ویژه با محبوبه حسین پور 
بنیانگذار کارزار مقابله با فحشای حکومتی ) صیغه ( در ایران  

* خانم حسینپورگروهی از زنان با شعار صیغه هدیه فاطمه به زن مسلمان و یا با 
حضور در تلویزیون دولتی ایران از قوانین ازدواج اسالمی حمایت می کنند، چرا؟

- ابتدا بساکن  باید بگویم که  این جماعت علیامخدرات هم حق دارند وهم صاحب 
اختیار خودشان هستند ! چون با همان دیدگاه و تعریفی که برای خودشان از رابطه زن 
و مرد دارند هم راضی اند و هم لذت می برند و هم زندگی  مادی شان تامین می شود ! 
برای آنها مهم نیست که بردگی جنسی را به عنوان هویت خود پذیرفته اند. چون زنی 
که در صیغه  مردیست نمی تواند تحت هیچ شرایطی آنرا لغو کند مگر اینکه مرد مدت 
زمان باقیمانده را ببخشد ! و این عین داستان برده داری قرون وسطایی است که به جای 
تملک کردن  نیروی کار جسمی برده  کارکرد جنسی را برده را متملک می شوند!  
مشکل اینجاست که از مکانی ناحق )تلویزیون  به عنوان تریبونی که متعلق به ملت 
ایرانست و در اشغال حکومت ضد ملی است( بطور یکطرفه  می خواهند ذهن و هویت 
و شخصیت مخاطبان را در اختیار گیرند . در کجای این تاریخ تاریک ۳7 ساله زنی 
چون من توانست که بیاید و از همان رسانه غصب شده درمحکومیت  صیغه و تشریح 

فضاحت های آن کالمی بر زبان آورد؟!
می خواهم برای رعایت تساوی بین مدافعان مذکر و مونث فحشای حکومتی مثالی 
هم از جانب نسوان اینکاره بیاورم ! سال ها پیش در یک جمع دوستانه ماجرای یک پسر 
16 ساله مطرح شد که در دام یکی از همین قماش افتاده بود ! بدین شکل که آن مظلوم 
در یک سوپر مارکت  به زنی میانسال با چادر و مقنعه سفت و سخت بر می خورد 
و  کمک می کند تا بسته های متعدد خرید او را پشت ماشینش بگذارد . آن خانم هم 
برای جبران پیشنهاد می کند که پسرک را برساند به خانه شان . ولی ناگهان سر از منزل 
خودش در می آورند و باقی ماجرا! البته فکر بد نکنید  که کار حرام و مفسده ای رخ 
داده بوده ! ابدا! چون قبل از آن مقوله خانم  مکرمه  ضمن اینکه شخصا  صیغه را جاری 
می کند یک اسکناس هزارتومانی هم از جیب شلوار آن پسرک بینوا به عنوان وجه المتعه 
خودش در میاورد تا سنت پیغمبر را جاری کرده باشد !!!  جالب است بدانید که آن خانم 
خود را مدرس قرآن و معارف اسالمی معرفی کرده بوده !!! حاال فقط بروید و  به سعید 
طوسی فحش بدهید !!! اینکه آن بچه تا مدتها دچار بحران روحی و بدگمانی نسبت به 

زنان و حتی مادر خود بوده داستانی است که  زمان و مکان دیگری می طلبد .
اما من همانطور که در ابتدای این گفتگو حساب »مرد و مردانگی« را جدا کردم از 
قشری که صرفا جنسیتی می اندیشد، جنسیتی  می گوید و جنسیتی می بیند و آنها را 
»نامردان نرینه ! « نامیدم حساب » زن و زنانگی« را نیز از این علیامخدرات حکومتی جدا 
می کنم که ابدا ربطی به جامعه زنان ایرانی ندارند . آبشخور ذهنیتی و شخصیتی اینان در 
واقع سرریز همان گروه نامردان نرینه است  و تنها بلحاظ جنسیتی مونث اند و من با 
خیال راحت آنها را نیز » نازنان مادینه ! « مینامم . واژه زن نیز چون مرد بار معنایی فرهنگی 
و فطری باالتر و واالتری از جنسیت دارد . ما با همه موجودات زنده - حتی حشرات 
- در جنسیت  نر و ماده  اشتراک داریم ولی تنها این نوع بشر است که واجد مفاهیم 
انسانی »زن« و »مرد« می باشد . بنابراین ما نمی توانیم کسی را بصرف جنسیت مادینه و 
داشتن چادر چاقچور - که نماد سیادت همان نرینگان حکومتی است و اخیرا هم  با بزک 
سنگین و فرافکنانه  همراه شده -  زن بنامیم !  چنین کسانی عمله  اختناق و خشونتند 
که در  پشت ترییبونهای ولینعمت خود  توهم و تحجر را فریاد می زنند و الطائالت زن 
ستیزانه و انسان گریزانه همان حاج آقا های خود را نشخوار می کنند . فراموش نکنیم که 
ما به عنوان مبارزان سیاسی، مدنی الزم نیست که  درجمع های خصوصی و بازار داخلی 
آنها را به چالش بکشیم  و قیاس از حال خودشان داشته و آنرا مالک قرار دهیم و مثال 
با مطرح کردن پرسش »آیا شما خودتان یا دخترتان حاضر به صیغه هستید؟!« خود مان 

را به بن بست بکشانیم! چرا که  قطعا نه تنها پاسخ شفاهی که کتبی شان هم مثبت 
است! تکلیف اینها روشن است و باید که از این صنعت تشرع حمایت و از بهره وری 
های نان دهندگان خود حفاظت کنند. اصال اینچنین جنسیت مادینه   به همین منظور 
در دامن چنان جنسیت نرینه متولد شده و پرورش یافته تا از مجاری و مواضعی  که 
خود آنها در اختیارشان می گذارند معرکه هایشان را به نام زنان ایرانی و به کام نرینه های 

حکومتی گرم کنند !
 اما میبایست که ما )آپوزیسیون اصیل و غیر وابسته( سران نشاندار جمهوری اسالمی 
را در مجامع کالن بین المللی به چالش بگیریم . مثال خیلی جالب خواهد بود که از 
آخوند روحانی در نشست بعدی سازمان ملل پرسش شود که نسبت مقوله صیغه با 

منشور حقوق شهروندی شما چیست ؟!
 برای معرفی بیشتر و بهتر کارزار مقابله با صیغه و ازدواج اجباری و برنامه ای که 

در لس انجلس برگزار مکزده اید با مخاطبان ما صحبت بفرمایید.
نخستین و مهمترین هدف من آنست که ملتهای متمدن و کشورهای دمکرات جهان 
بدانند که چنین فاجعه خاموش انسانی در ایران به عنوان یک رهنمود حکومتی جریان 
دارد. زنان ایران چگونه حقوق فردی و کرامت انسانی شان مخدوش می شود تا از این 
منظر بتوانیم جلوی آندسته ازتعامالت بین المللی را که در جهت تامین منافع هیات 

حاکمه اشغالگر ایران است را بگیریم و آنرا تضعیف کنیم. 
تا کنون کوشش شده تا حرکت های میدانی و آکسیون های هوشمندانه در زمان ها و 
مکان های خاص طراحی و اجرا شود. اما از آنجا که بسیار مایلم این کمپین با توجه به 
حساسیت و اهمیت موضوع  بشکل یک موج مبارزاتی - روشنگری و حتی فراتر از 

کار تیمی  پیش رود و عالمگیر شود درخواستهایی هم از خود مردم دارم :
الف ( از همه هموطنان  عالقمند بدین موضوع  درکشورهای مختلف جهان در 
خواست می کنم که فصل مربوط به صیغه را در توضیح المسائل مراجع تقلید در ایران 
به زبان کشور خود ترجمه کرده و در نشریات آنجا به چاپ برسانند و در رسانه های 
آنجا مطرح کنند و ملت های آنجا را به چالش گیرند که آیا داشتن مناسبات سیاسی و  

اقتصادی با چنین حکومتی شرافتمندانه است یا خیر؟! 
ب(  از همه مخاطبان این تریبون  - به ویژه زنان پیشروی ایرانی - در خواست می کنم 
که نظرات  خود را در محکومیت  فحشای حکومتی )صیغه( مکتوب کرده و به وزارت 
خارجه کشورهای متبوع خود ارسال کنند و از آنان بخواهند که مناسبات خود را با 

جمهوری اسالمی تا رفع رسمی این نقیضه قطع کنند.
ج(   از هنرمندان طراح و گرافیست دعوت می کنم که لوگویی برای این کمپین 
پیشنهاد کنند که پیام الزم را در نفی و محکومیت فحشای حکومتی  برساند  و برای 
شرکت کتاب در لس آنجلس، بفرستند . بهترین و گویاترین کار به عنوان آرم این کمپین 
برگزیده خواهد شد و ضمن معرفی طراح آن جایزه ای هم  به وی تعلق خواهد گرفت . 

بازداشت گروهی از چهره های سرشناس، فعاالن اجتماعی و سیاسی و دگر اندیشان 
در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین به همراه اخباری که درباره وضعیت و دیگر زندانیان 
این بند منتشر شده است به این بند امنیتی که درشمال پایتخت ایران بنا شده و به دور 
از نظارت سازمان زندان ها توسط وزارت اطالعات جمهوری اسالمی اداره می شود 

چهره ویژه ای بخشیده است.
آوازه این بند و برخی گزارش های تایید نشده درباره این بند درسال های اخیر تا 
آنجا خبر ساز شد که حتی برخی مسئوالن قضایی جمهوری اسالمی را نیز به واکنش 

واداشت.
ایرج مصداقی نویسنده مجموعه کتاب چهار جلدی »نه زیستن، نه مرگ« که مدت ده 
سال را در زندان اوین سپری کرده است، می گوید: »اراضی زندان اوین متعلق به سید 
ضیاءالدین طباطبایی، نخست وزیر کودتای 1۲۹۹خورشیدی بود و در آن ساختمانی 
ویالیی متعلق به تیمسار تیمور بختیار وجود داشت که برای اولین بار همزمان با موج 
دستگیری مخالفان حکومت پهلوی آن ساختمان ویالیی مورد بهره برداری قرار گرفت 

که در آن زمان از آن با عنوان اوین قدیم نام برده می شد.«
آقای مصداقی احداث ساختمان بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین را به دهه ۵۰ خورشیدی 
نسبت می دهد و می گوید: »در همان دهه ۵۰ چهار بند در جوار هم ساختند که به آن 
بند های چهارگانه می گفتند و همچنین ساختمان ۲۰۹ را در همان ایام درست کردند که 

این در دل تپه های اوین است و حالت دژ دارد و فرار از آن غیر ممکن است.«
ایرج مصداقی درباره ویژگی های معماری ساختمان بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین 
می افزاید: »سلول های ۲۰۹ به این شکل است که ده تا سالن کنار همدیگر هستند 
در هر کدام از این سالن ها ده تا سلول است. هشت سلول از این ده سلول به عنوان 
سلول انفرادی مورد استفاده قرار می گیرد. یک سلول برای استحمام است و یک سلول 
کمی بزرگتر هم با سقف مشبک وجود دارد که به عنوان هواخوری مورد استفاده قرار 

می گیرد.«
ادامه از شرایط این سلول ها می گوید: »در این سلول ها یک  آقای مصداقی در 
دستشویی وجود دارد و یک توالت. پنجره کوچکی باالی اتاق زیر سقف قرار دارد و 
باالی در هم محفظه کوچکی هست که چراغ سلول در آن قرار دارد و یک راهروی 
سرتا سری دور تا دور سلول های ۲۰۹ قرار گرفته است و همه راهروها از طریق این 

راهرو به همدیگر راه دارند.«
وی می افزاید: »۲۰۹ تقریبا از یک پیچیدگی برخوردار است، به خاطر اینکه از یک 
طرف در دل تپه قرار دارد، فرار از آن محال است، چون در یک گودی است و وقتی 
کسی بخواهد از آن فرار کند، به تپه می رسد که در آن باال پاسداران نگهبانی می دهند. 
اتفاقا وقتی آدم با چشم بند وارد ۲۰۹ می شود خیلی گیج می شود چون از یک طرف راه 

پیدا می کند به بهداری، بعد می بینید از یک در دیگری وارد بند می شود.«
زندانیانی که در دهه اول انقالب اسالمی به این بازداشتگاه وارد شده اند از وجود 

اتاق هایی سه در چهار در زیرزمین بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین خبر داده اند.
سودابه اردوان از دستگیر شدگان آن دوران و نویسنده کتاب »یادنگاره های زندان« 
درباره شیوه اداره این بازداشتگاه در اوایل دهه 6۰ خورشیدی می گوید: »۲۰۹ ساختمانی 
بود جدا از ساختمان دادستانی. در این سال ها ۲۰۹ توسط سپاه پاسداران اداره می شد و 

بند های دیگر توسط دادستانی و جناح های دیگر اداره می شدند.«
به گفته سودابه اردوان زیرزمین ۲۰۹ محل تشکیل دادگاه ها، شکنجه ها و اعدام ها در 

خالل دهه 6۰ خورشیدی بوده است.
خانم اردوان می گوید هیچ گاه زیرزمین ۲۰۹ را تجربه نکرده است، اما در این باره به 
روایت یکی از هم بندانش اشاره می کند: »دختری پانزده ساله هم سلولی من بود. او را 
هر روز برای بازجویی به زیرزمین ۲۰۹ می بردند. او وقتی به سلول بر می گشت یک 
شربت سینه داشت از آن چند قاشق می خورد و می خوابید. همین دختر برایم تعریف 
کرد که او را به جایی برده اند که حالت حمام داشت، یعنی مثل حمام عمومی که دیوارها 

از بخار آب لزج می شوند، آن جا پر از خونابه بود.«
از اواخر دهه 7۰ خورشیدی و به دنبال دستگیری دانشجویان در جریان واقعه کوی 
دانشگاه تهران، نسل تازه ای از زندانیان وارد بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین شدند. در این 

دوران این بازداشتگاه تغییرات اندکی را به خود دیده بود.
شیوا نظر آهاری، عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشرکه در اوایل دهه ۸۰ 
خورشیدی، یک ماه را در سلول های انفرادی ۲۰۹ گذرانده است، درباره این تجربه 
می گوید: »اتاقک سلول آن سال مثل اینکه به تازگی رنگ آمیزی شده بود. مقداری تمیز 
بود. فضای آن تقریبا دو متر در سه متر بود. کف برخی سلول ها را سنگ سفید کرده 
بودند و برخی دیگر موزاییک بود. در بعضی از سلول ها توالت فرنگی گوشه سلول 
را برداشته بودند، اما در سلول من آن توالت و بوی آن در فضای سلول هنوز وجود 
داشت. آن المپ مهتابی معروف که بیست و چهار ساعته بر روی چشم زندانی روشن 
است هم وجود داشت. با یک در آهنی که دریچه باالی آن بسته بود و در روزهای بعد 
یک مقدار زندانبان ها مهربانی می کردند و اجازه می دادند هوایی به داخل سلول بیاید.«

به گفته شیوا از چهارمین روز انفرادی، بازجویی ها به طور ناگهانی به پایان رسید و او 
برای مدتی طوالنی)دقیقا 17 روز( در بی خبری محض، بدون ارتباطی با جهان بیرون 
به سر می برده و تنها در ساعاتی نا مشخص یک وعده غدایی دریافت می کرده است. 
لیست بلند باالیی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران در این بند محبوس بوده و با 

هستند . امید که ازاد شوند.

روز  5 ژانویه 2017 رسما کارزار مبارزه با فحشای حکومتی )صیغه( در ایران با 
همایشی در لس انجلس آغاز به فعالیت کرد.

ایده نخست این کارزار را سرکار خانم محبوبه حسین پور مبارز سیاسی و فعال 
مبارزات مدنی بنیان نهاده است که به واسطه اعتراضات و افشاگری های گسترده اش 
درباره ترور برادرش دکتر اردشیر حسین پور از دانشمندان هسته ای ایران که حاضر 

به همکاری با رژیم اسالمی نبود، شناخته شده است. 
در همین راستا و همزمان با  کنفراس لس آنجلس با او گفتگویی داشته ایم که 

سومین و آخرین بخش آن در این شماره به شما تقدیم می شود:

قسمت آخر

بند 209 زندان اوین کجاست؟
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www.ketab.com 

(310) 477-7477
(818) 9-080808
1419 Westwood Blvd 

Los Angeles CA 90024 
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                         

 دنبال کنید
08.NET/EVENT

event@08.net رویدادهای هفته:

 از جمعه 6 ژانویه 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.

event@08.net

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=776cd062-21bf-426d-a1a8-51f805659289
http://www.08.net/08event/EventDetail.aspx?eid=be60e4f8-d345-4db1-9040-da8178ecd4d6
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

به همراه  انتشار تصویر رقصیدن رییس جمهوری آمریکا 
است.  شده  داغ  اجتماعی  های  شبکه  در  ایرانی اش  دستیار 
اگرچه این تصویر به آخرین روزهای اسفند 1۳۹۴ خورشیدی 
مربوط است اما وزارتخارجه آمریکا روز جمعه ۳۰ دسامبر 
۲۰16 آن را به عنوان یکی از تصاویر برگزیده سال ۲۰16 به 

نقل از عکاس آن، منتشر کرده است.
تصویر رقص باباکرم رییس جمهور اوباما با فریال گواشیری 
در اتاق کار وی در حالی منتشر شده است که وزارتخارجه 
آمریکا در توضیح  آن از قول عکاس آورده است: » یک روز 
بعد از ظهر، خیلی اتفاقی، پرزیدنت در اتاق کار کنار اتاق 
فریال  اش،  شخصی  دستیار  با  رقصیدن  به  شروع  کارش، 
برای  او  با  داشت  پرزیدنت  کنم  می  فکر  کرد.  گواشیری، 

عروسی اش تمرین رقص می کرد.«
از  مجموعه ای  سفید،  کاخ  ارشد  عکاس  سوزا،  پیت 
عکس هایی را که در رویدادهای مختلف در سال ۲۰16 در 
کاخ سفید یا همراه با پرزیدنت اوباما، خانواده اول و معاون او، 

جو بایدن گرفته، منتشر کرده است.
پیت سوزا متولد 1۹۵۴ )61 ساله( اهل ایالت ماساچوست 

از سرشناس ترین عکاسان روز ایاالت متحده است که دوبار 
یکی در دوران رییس جمهور ریگان)1۹۸۳ -1۹۸۹( و دیگری 
در دوران رییس جمهور اومابا، مسئولیت عکاس رسمی کاخ 

سفید را به عهده داشته است.
پیشتر صفحه رسمی اینستاگرام کاخ سفید در ماه سپتامبر 
۲۰16 نیز با انتشار تصویری از رییس جمهوری آمریکا در 
حالی که کیک تولدی را که روی آن شمع روشن است به 
سوی میز کار فریال گواشیری می برد نوشت: » رییس جمهوری 
کیک تولد دستار شخصی اش را در بال غربی کاخ سفید برای 

او می برد.«
از قرار معلوم رییس جمهور اوباما، دستیار ایرانی اش را روز 

۳۰  آگوست و در شب تولدش سورپرایز کرده بود. 
اتاق کار خانم گواشیری دارای دو در است که یکی از آنها 
باز  رییس جمهور(  )دفتر شخصی  بیضی  اتاق  به  مستقیما 
می شود. خانم گواشیری از سال ۲۰1۴ مسئولیت دستیاری 
ویژه رییس جمهوری ایاالت متحده آمریکا را عهده دار است. 
وی فارغ التحصیل دانشگاه ایرواین در ایالت کالیفرنیا است و 

اصالت ایرانی دارد. 

انتشار تصاویری از رقص باباکرم رییس 
جمهور اوباما در کاخ سفید
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