ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که میدانم
خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را
برای پارسیها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر
گرفتهاسترشکمبر!!!...
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رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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در صفحات دیگر:

ویژهنامهچهلمینسال
گروگانگیریاعضایسفارتآمریکا
توسطمهتابفریدخبرنگارارشدبینالمللی
در صفحههای 11و( 12فارسی و انگلیسی)

عکسهای خبری از مراسم
یادمان استاد فرهنگ فرهی
رونمایی مجسمه کوروش

معرفیجنایتکارانجمهوریاسالمی
(سیدعلی خامنهای )در صفحه 4

برگزاری کنسرت باشکوه
جمشید در لس آنجلس
دانالد ترامپ بودجه کنترل
آتش سوزی های کالیفر نیا را
کاهش می دهد
پروانه اجاره دوچرخه های
الکترونیکیاوبرلغوشد

کتی هیلز علت استعفای خود
را بیان کرد
کشفوضبط 10میلیونبوتهماریوانا
برایتولیدTHC
اهدای بسته 2.5میلیارد دالری از
سوی شرکت اپل
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برگزاری یادوار ه پنجاهمین سالگرد درگذشت
سلیمان حییم «آقای لغت ایران»
به مناسبت پنجاهمین ســال درگذشت « سلیمان حییم»،
مراســم ویژه ای از ســوی فدراســیون یهودیان ایرانی-
آمریکایی در روز یکشنبه مورخ  2فوریه  2020در محل این
فدراسیون واقع در لس آنجلس برگزار می گردد.
«سلیمان حییم» که به « آقای لغت ایران» مشهور است در
سال  ۱۳۴۸خورشیدی (  ۱۹۶۹میالدی) در تهران در سن
 ۸۲سالگی درگذشت .تالیفات شادروان سلیمان حییم بیشتر
در حوزه فرهنگهای زبان انتشــار یافت .یادگارهایی که از
او به جای مانده فرهنگ انگلیســی به فارسی و فارسی به
انگلیســی -فرهنگ عبری به فارسی و فارسی به عبری-
فرهنگ فرانســه به فارســی -فرهنگ اصطالحات زبان
انگلیسی می باشد.
شــادروان حییم نمایشنامه نویس هم بود و یکی از آثار او
نمایشنامه «یوســف و زلیخا « است .کتابهای وی پیش از
انقالب توسط انتشارات برادران بروخیم و پس از انقالب
توسط انتشارات فرهنگ معاصر به مدیریت داود موسایی
منتشر شده اند.
گمان نزدیک به یقین اســت که کتابهای شادروان سلیمان در این مراسم ،فیلم مستندی که توسط خانم هما سرشار و
حییم بیشترین تیراژ را پس از کتابهای مذهبی در ایران داشته آقای عباس حجت پناه در سال  1997تهیه شده است ،به
اند .کمیته ای مرکب از خانم ها  :سوســن عزیززاده ،هما نمایش گذاشته خواهد شد .این کمیته هم چنین انتشار ویژه
سرشار ،شهال جاودان ،الهام یعقوبیان ،الهه بروخیم ،سوسن نامه ای برای این بزرگداشت را زیر نظر آقای بیژن خلیلی
اسحاقیان و خانم پریوش رخسار( دختر شادروان سلیمان به تصویب رساند.
حییم) و آقایان :مهندس منوچهر نظریان ،مرتضی همایون الزم به یادآوری است نام « حییم» که به زبان عبری به
جم ،منصورآلیشمرنی ،هارون سرودی ،دکتر هومن سرشار ،معنای «زندگانی» اســت ،به اشتباه توسط برخی از هم
یوسف ستاره شناس و بیژن خلیلی تشکیل شده است تا میهنان غیر یهودی در تمامی سالها به اشتباه حیم نوشته
این رویداد مهم را به بهترین نحو ممکن به انجام برساند .و تلفظ شده است.

دخترشایسته ایرانی همچنان در انتظار پناهندگی به کشور فیلیپین
اند که بهاره زارع بهاری را به این دلیل که منتقد جمهوری اسالمی ایران و از مخالفان حجاب
اجباری می باشد ،به ایران بازنگردانند .از سوی دیگر ،سناتور لیال دلیما یکی از سناتورهای
فیلیپین،خواستاراقدامفوریمقاماتاینکشوربرایاعطایپناهندگیسیاسیویشد.
بهاره زارع بهاری از ســال  ۲۰۱۴در فیلیپین اقامت داشته ،اما حدود چهارهفته پیش پس از
بازگشت از دوبی ،مسئولین فیلیپین اجازه ورود به این کشور را به وی ندادند .او پیشتر گفته
بود در صورتی که به ایران بازگردانده شود ،با خطر بازداشت و حتی اعدام روبرو خواهد بود.
بهاره زارع بهاری از حامیان شاهزاده رضا پهلوی است و از آنجایی که با پرچم شیر و خورشید

و عکس شاهزاده در مسابقه دختر شایسته شرکت کرده بود ،حکومت جمهوری اسالمی برای
وی پرونده سازی کرده و از اینترپل خواسته است که وی را به ایران تحویل دهد.
گفتنی است ،مسابقات دختر شایستهای هم که خانم بهاری با پرچم شیر و خورشید در
آن شرکت کرده بود در اواخر سال  ۲۰۱۸برگزارشد .خانم بهاری گفته بود افراد وابسته به
حکومت ایران در فیلیپین او را به دلیل شرکت در این مسابقات مورد ارعاب قرار داده بودند.
بهاره زارعبهاری دانشــجوی سال آخر دندانپزشکی در مانیل است که در مسابقات دختر
بهاره زارع بهاری در فیس بوک خود اعالم کرد ،علیرغم اعالم خبر پناهندگی سیاسی به وی شایسته میس گلوب در چین و میس اینترکانتیننتال در فیلیپین شرکت کرده و مقامهایی نیز
از سوی کشور فیلیپین ،تاکنون هیچ برگه ای را امضاء نکرده است و همچنان در فرودگاه بدست آورده است.
مانیل بسر می برد.گروهی از فعاالن حقوق بشری ،مقامات فیلیپین را تحت فشار قرار داده

سخنرانی راحله فیلسوفی هنرمند سرشناس بین المللی در
دانشگاه آستین
سخنرانی راحله فیلسوفی ،هنرمند بینارشــته ای ایرانی که آثارش بازتابی از شرایط
اجتماعی و سیاســی روز می باشد ،در روز چهارشنبه  6نوامبر در سالن گروه هنر و
طراحی دانشگاه ایالتی آستین برگزار گردید.
مایکل دیکینز ،دبیر کمیته سخنرانی هنرمندان این دانشگاه در باره وی می گوید :راحله
فیلسوفی هنرمندی است که آثارش را با صدا و تصویر تلفیق کرده و در قالب رسانه
های کهن و معاصر ،با بیان مســائل سیاســی و اجتماعی،استدالل های بنیادین را به
چالش می کشد.
در ابتدای این مراســم ،یک قطعه موســیقی توسط توسط رضا فیلسوفی ،آهنگساز
و خواننده اجرا گردید .راحله فیلســوفی در زمان اقامت خود در آســتین از مراکز
و اســتودیوهای هنری دانشــگاه بازید کرد و با تنی چند از دانشجویان به تبادل نظر
پرداخت.
گفتنی است ،راحله فیلســوفی در تگزاس ،فلوریدای جنوبی و ایران به فعالیت می
پردازد .وی در نمایشــگاه های هنری که در ایران و آمریکا برگزار شــده  ،حضوری
پررنگ دارد .یکی از این رویدادها ،نمایشــگاهی تحت عنوان مرزهای خیالی است
که در دو نمایشــگاه جداگانه به مســائل مرزها می پردازد .او همچنین در نمایشگاه
چندمنظوره خود با عنوان « هنر ،اســتعاره و عمل» که اخیرأ برگزار گردید ،آثار خود
را در عرصه هنرهای حرفه ای به نمایش گذاشت .او استادیار گروه سفالگری دانشگاه

ریو گرانده ولی است و دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته هنرهای زیبا از
دانشگاه آالنتیک فلوریدا و کارشناسی در رشته سفالگری دانشگاه الزهرا تهران می باشد.
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در کانون خبر:

برگزاری کنسرت
باشکوه جمشید در
لس آنجلس
کنســرت بزرگ و باشکوه خواننده مردمی جمشید مقدم معروف به « جمشید»
درشــب شکرگزاری ( )Thanksgivingچهارشــنبه  27نوامبر  2019در
ســالن دالبی تیاتر لس آنجلس از ساعت  8تا  11شب برگزار می گردد .در این
کنسرت ،گروه های رقص مدرن و محلی (کردی) به همراه نوازندگان سازهای
سنتی و پاپ هنرنمایی خواهند کرد.
جمشید در این کنسرت زیباترین آهنگ های  20سال فعالیت خود را ( فارسی،
کردی و ارمنی) اجرا خواهد کرد .سرپرســتی این کنســرت بزرگ را شوبرت
آواکیان به عهده دارد.
شایان ذکر است ،به منظور همبستگی و همیاری آوارگان گروه « روژاوا»(سوریه)
درآمد حاصل از برگزاری این کنســرت به این عزیزان تخصیص داده می شود

کیهان کلهر

که از طریق سازمان کردهای مقیم جنوب کالیفرنیا برای آنها ارسال می گردد.

موسیقیدان ،آهنگساز و نوازنده کرد اهل ایران

عکس هایی از مراسم رونمایی مجسمه کوروش _ یکشنبه  27اکتبر  : 2019از لنز دوربین وفا خاتمی

بهنام آبادیان

دکتر فرشید دلشاد

Homi D Gandhi

شعله شمس شهباز

حسن خیاطباشی

بیژن خلیلی

خسرو مهرفر

3IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:193 - NOVEMBER, 8, 2019

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -193آدینه  8نوامبر 2019

در کانون خبر:

دانالد ترامپ بودجه کنترل آتش سوزی های کالیفر نیا را کاهش می دهد
دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ،همراه با انتقاد از شــرایط آتش ســوزی های
کالیفرنیا و شــیوه رویارویی ایالت کالیفرنیا با این مشکل ،گوین نیوسام فرماندار
کالیفرنیا را مورد انتقاد قرار داد و در توئیت خود نوشت که مدیریت گوین نیوسام
درمورد جنگل ها بسیار وحشتناک است.
دانالد ترامــپ در تهدید و انتقاد خود اعالم نمود که بودجه فدرال برای کمک به
کنترل آتش سوزی های جنگل های کالیفرنیا را کاهش خواهد داد و یا قطع خواهد
نمود.
همزمان با این اعالم ،گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا نیز به گونه ای در پاسخ و دفاع
از کارگزاران ایالت کالیفرنیا در پیشگیری از آتش سوزی ها ،دولت فدرال را مورد
انتقاد قرار داد و گفت که آنها الزم و کافی را انجام نداده اند.
ناگفته نماند که مالکیت و مدیریت بخش های بزرگی از جنگل های کالیفرنیا در
حیطه مدیریت دولت فدرال است.

پروانه اجاره دوچرخه های الکترونیکی اوبر لغو شد

پس از یک ماه بحث و گفتگو ،شــهر لــس آنجلس به طور موقت پروانه اجاره
دوچرخه هــای الکترونیکی اوبر را لغو کرد .این دوچرخه ها و اســکوترهای
الکترونیکی که از ســوی شــرکت « جامپ» اجاره داده می شود و زیرمجموعه
شرکت اوبر به شمار می آید ،اعالم کرد که این تصمیم را چنانچه عوض نکنند،
آن را در دادگاه به چالش خواهد کشید و شرکت اوبر نیز این تصمیم را نادرست
و غیرمنصفانه خواند.

ســخنگوی اداره ترابری شهر لس آنجلس اعالم کرد که همه شرکت های مشابه
دیگر ،از مقررات و قوانیــن تبعیت می کنند ،لیکن اوبر از اجرای آن خودداری
می نماید.
باید یادآوری کرد که مسئله اصلی ،حفظ میزان شمار مورد استفاده در هر منطقه است
و  8شرکت  Lyft, Lime, Bird, Uberتعداد  32هزار دوچرخه الکترونیکی و
اسکوتر در سطح شهر دارند که یک میلیون مبار در ماه اجاره می شود.

کتی هیلز علت استعفای خود را بیان کرد
پس از اســتعفای رسمی کتی هیلز نماینده لس آنجلس در خانه نمایندگان به سبب
انتشار عکس های خصوصی و برهنه اش در نشریه  Red Stateو شماری دیگر
ازتارنماها ،تیم حقوقی پرونده او با فرستادن نامه ای رسمی و قانونی ،به نشریه دیلی
میل ،درخواســت کردند که تمامی آنچه را که منتشر شده است را حفظ کنند ،زیرا
در دادگاه به آنها نیاز خواهد بود و از قانون حمایت از قربانیان پورنوگرافی به خاطر
انتقام شخصی ،برای رسیدگی به این موضوع استفاده خواهد شد.
ناگفتــه نماند که کتی هیلز در آخرین ســخنرانی خود در مجلس نمایندگان دالیل
استعفای خود را این گونه اعالم نموده بود که من چون نمی خواهم در مقاله ها و
وب سایت ها و وبالک ها برای جذب بیشتر خواننده ،مورد سوء استفاده مالکان این
نشریاتو سرگرمی میلیون ها نفر از مردم قرار بگیرم .استعفا می دهم .از سوی دیگر
دفتر کتی هیلز نامه تهدید آمیزی دارای پودر سفید دریافت نموده است

کشف و ضبط  10میلیون بوته ماریوانا برای تولید THC
مسئوالن شریف دپارتمان کرن کانتی اعالم کردند که  10میلیون بوته ماریوانا را ضبط
کرده اند که برای تولید ماده شیمیایی روانگردان  THCبه کار گرفته می شده است.
از آنجایی که این شیوه پرورش ،برای تولید صنعت و فروش آن در بازار بوده است،
نباید براســاس مقررات و قوانین ،دارای بیش از  3دهم درصد ماده  THCباشــد .
گرچه برای تحقیقات علمی این نوع از ماریوانا آزاد است ولی میزان آن بسیار محدود
به آزمایشگاه است نه تولید انبوه.
اعالم شده است که  10میلیون بوته از  11کشتزار مختلف در منطقه آروین گردآوری
شــده اســت که ارزش فروش آن در خیابان در حدود  1میلیارد دالر است .پس از
ضبط این بوته ها تحقیق را به طور مشترک  FBIو اداره ماهیگیری و حیات وحش
کالیفرنیا ،پیگیری خواهند نمود.

اهدای بسته  2.5میلیارد دالری از
سوی شرکت اپل
شرکت اپل در کالیفرنیا اعالم کرد که یک بسته کمک مالی  2.5میلیارد دالری را برای
حل مشکل مسکن در کالیفرنیا اهدا می کند .به این ترتیب شرکت اپل ،پس از گوگل و
فیسبوک ،سومین شرکت تکنولوژی است که برای حل بحران کمبود مسکن در کالیفرنیا
مشارکت می نماید.
شرکت اپل این مبلغ  2.5میلیارد دالر را در چند بخش هزینه خواهد کرد .یک میلیارد
دالر را در زمینه ساخت خانه های ارزان قیمت سرمایه گذاری می نماید و یک میلیارد
دالر نیز برای وام مسکن برای خریدارانی اختصاص می دهد که برای نخستین بار اقدام
به خرید خانه می نمایند 300 .میلیون دالر نیز برای ساخت خانه هایی اختصاص دارد
که زمین آن در مالکیت شرکت اپل است و  200میلیون دالر نیز به صندوق مسکن و
توسعه شهر سان فرانسیسکو برای هزینه های مورد نیاز اختصاص خواهد یافت.
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معرفی جنایتکاران جمهوری اسالمی برگرفته از کتاب «چهره جنایت» انتشارات سازمان عدالت برای ایران  -شماره 13

سید علی خامنه اي
رهبر جمهوري اسالمی
سید علی خامنه اي متولد  1318در

مشهد است .او تحصیالت حوزوي دارد.

مسئو لیتها :

 -عضو شوراي انقالب اسالمی از دي  1357تا تیر 1359

 -معاونت امور انقالب وزارت دفاع

 -سرپرستی سپاه پاسداران از  3آذر  1358تا  5اسفند 1358

 -امام جمعه تهران

 -نماینده مجلس شوراي اسالمی از اسفند  1358تا مهر 1360

 -رئیس جمهور از مهر  1360تا خرداد 1368

 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از بهمن  1366تا خرداد 1368 -رهبر جمهوري اسالمی از خرداد  1368تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر
 .1تعطیلی دانشگاه ها و حوادث خونبار انقالب فرهنگی

سید علی خامنه اي به عنوان عضو شوراي انقالب در تعطیلی دانشگا هها و حوادث
خشون تبار در دانشگا هها و اخراج دانشجویان مخالف جمهوري اسالمی ( موسوم
به انقالب فرهنگی ) نقش مهمی ایفا کرده است.
خامنه اي در خطب ههاي نماز جمعه  29فروردین  ، 1359دانشــجویان مخالف را
تهدید و زمینه سرکوب آ نها را فراهم کرد  «:این گرو ههایی که در دانشگا هها النه
کرد هاند و علیه حکومت اسالمی در حال ضربه زدن هستند باید دانشگا هها را تخلیه
بکنند .اگر این مراکز که مراکز فسادي شده است را به صاحبان اصلی آن یعنی ملت
برنگردانند ،این ملت خود خواهد رفت و این مراکز را پاسداري خواهد کرد».
پس از نیمه تمام ماندن و به خشونت کشیده شدن سخنرانی هاشمی رفسنجانی در 26
فروردین  1359در دانشگاه تبریز ،دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه تبریز را به تصرف
خود درآوردند و خواهان خروج دانشجویانی که «چپ گرا» و « ضد انقالب» نامیده
می شدند از دانشگاه شدند .در  29فروردین  ، 1358اعضاي شوراي عالی انقالب پس
از برگزاري جلس هاي با رو حاهلل خمینی ،براي تعطیلی دفاتر گرو ههاي سیاسی در
دانشگاه مهلت قانونی مقرر کرد و از  15خرداد  ١٣۵٩دانشگا هها تعطیل اعالم شدند
این تعطیلی دانشگا هها ،سرآغاز  « .انقالب فرهنگی » محسوب می شود که تعطیلی
دانشــگا هها به مدت بیشتر از دو سال و اخراج صدها تن از استادان و هزاران تن از
دانشجویان دگراندیش و مخالف را در پی داشت .استادان و هزاران تن از دانشجویان
دگراندیش و مخالف را در پی داشــت .در برخی از دانشــگا هها از جمله دانشگاه
جندي شاپور اهواز ،انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه با وقایع خونباري گره خورد

که سپاه پاسداران و مقامات منصوب از سوي خمینی در آن نقش داشتند .منصور اصل
شرحانی ،فعال سیاسی سابق که شاهد وقایع دانشگاه جندي شاپور بوده در شهادتی
نزد عدالت براي ایران آغاز آن وقایع را چنین به یاد می آورد:
دو روز قبل از جریانات دانشــگاه[ ،احمد] جنتی آمد نمــاز جماع تاش را جلوي
دانشکده ي کشــاورزي اجرا کرد .می خواستند دانشکده را ببندند قادر نبودند .بعد
پشت تلویزیون و رادیو این اعالم را داد که آي ملت برسید که این کمونیست و بی
دین ها دارند قرآن را می سوزانند .بیایید کمک کنید .بدترین صحنه هایی که من آنجا
دیدم این بود که مردم بومی که اص ً
ال از دانشگاه دور بودند ،مردم که یک عمر سینه زده
براي امام حسین و فکر می کنند کمونیست یعنی خدا نیست ،خب این ها را سوار وان
تهایشان می کردند می آوردند در دانشگاه .هم هشان با چماق آماده بودن و می زدند.
غالمرضا بقایی ،دانشجوي اخراجی و شــاهد وقایع خونبار دانشگاه جندي شاپور
در نامه اي به عبدالکریم ســروش ،از اعضاي ستاد انقالب فرهنگی شرح مفصلی از
آن وقایع را داده اســت .وي از جمله درباره هجوم نیروهاي « حز باللهی به رهبري
احمد جنتی  ،در روز  2اردیبهشت به دانشگاه و اشغال دفاتر سازمان هاي دانشجویی
و سیاســی می نویسد« :تا به خود بیاییم از میان نخ لها ،از پشت دیوار ههاي سبز و
آشناي شمشادها ،از پشت بام هاي کمین کرده ،از حد فاصل ماشین هاي پارك شده،
شــلیک شقاوت آغاز شد به دانشــجویانی که در خانه ي خویش و در اطراف دفتر
دانشجویان پیشگام تجمع کرده بودند .بعد از یک واکنش غریزي در دفاع از خود و
با دستان خالی ،دانشجویان غافلگیر شده از هر طرف می دویدند و دنبال پناهی و جا
نپناهی می گشتند .عد هاي از پشت نخلستا نها خود را به کناره هاي رود کارون که
در انتهاي شهر دانشگاهی واقع شده است ،رساندند .اما گویی مهاجمان کمین کرده
در میان نخ لها ،قب ً
ال مح لهاي فرار را پیش بینی کرده بودند .راه بر دانشجویان بستند.
گروه بیشماري در این مسیر یا با گلوله یا با ساتور و دشنه از پاي درآمدند .در انتهاي
این مسیر و در کناره ي رودخانه کارون « ،قصابخانه » ي اهواز واقع است و از قضا
در روزهاي بعد از فاجعه برخی از کارکنان همین قصابخانه اجســاد گلوله خورده و
دریده شده ي دانشجویان را از آب می گیرند .چند نفر؟ نه آن روز و نه اکنون و بعد
از  23سال ،کسی نمی داند ...ولی تردیدي ندارم زنده هستند کسانی همانند من که آن
روز با چشم خود دیدند که چگونه سینه « طاهره حیاتی »  ،ي چهارده ساله «دانش
آموز پیشگام » یکی از  ...دبیرستان هاي اهواز با قمه ي یکی از اوباشان دریده شد»...
بسیاري از فعاالن سیاسی و دانشجویی در جریان این حمله و در روزهاي پس از آن
دستگیر ،شکنجه و زندانی و کشته شدند .تعدادي از آنان را به تاالر شهرداري اهواز
بردند و در آن جا زندانی کردند .در روز  4اردیبشــهت  ، 1359در مقابل خواســته
دانشجویان براي آزاد شدن،آتش را به روي آنان گشودند و حداقل دو تن از آنان در
اثر جراحت ناشــی از تیراندازي جان باختند .دادگاه انقالب براي برخی از بازداشت
شدگان حکم اعدام صادر و اجرا کرد .این دادگاه از جمله دکتر اسماعیل نریمیسا از
فداییان سازمان چری کهاي فدایی خلق را «به اتهام شرکت در درگیري دانشگاه جندي
شاپور و طراحی و شرکت در توطئه و فرار زندانیان از سالن شهرداري که منجر به چند
فقره قتل و ضرب و جرح گردیده»« ،با توجه با آن چه» سوابق متهم و موضعگیري
در مقابل جمهوري اسالمی و شهادت شهود و مطلعین قضیه و سایر قرائن موجود در

پرونده «خوانده بود به عنوان «یکی از مؤثرترین عوامل حادثه دانشگاه جندي شاپور
اهواز و توطئه سالن شهرداري» در  6تیر  1359اعدام کرد.
کانون دستیاران تهران در اطالعیهاي به تالشهاي آن کانون براي بررسی مسئله و جمع
آوري مدارك بیگناهی دکتر نریمیسا و نیز تماسهاي آنها با تعداد زیادي از مقامات
مسئول از جمله سید علی خامنهاي و تقاضاي آنها براي بررسی مدارك در یک دادگاه
علنی اشاره کرده است.
اعدام دکتر نریمیسا اعتراض و اعتصاب گرو ههاي مختلف پزشکان و دستیاران در
شــهرهاي اهواز ،تهران و شــیراز را در پی داشت .امام جمعه اهواز ،حجت االسالم
طاهري ،در اجتماع نماز وحدت کارکنان صنعت نفت این شهر گفت« :در اسالم از
لحاظ کیفري بین دکتر ،کارگر و روحانی هیچ فرقی نیســت ضمن آنکه در شرایط
مساوي از لحاظ ارتکاب گناه کیفر جرم روحانی پزشک و یا مهندس بیشتر و سنگین
تر است زیرا که دانسته و عالمانه به آن اقدام کرده است».

 .2تصویب قانون مربوط به دادسراها و دادگاه هاي انقالب

ســید علی خامنه اي عضو شوراي انقالب بود که آیین نامه دادسراها و دادگاه هاي
انقالب تصویب شــد .این آیین نامه که در قالب الیحه قانونی به تصویب رســید،
سرکوب مخالفان و منتقدان جمهوري اسالمی را در دستگاه قضائی نهادینه کرد.

 .3کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367

در مرداد و شــهریور سال  ، 1367چندین هزار زندانی سیاسی در ایران ،با فتواي رو ح
اهلل خمینی و تصمیم مقامات قضائی و اطالعاتی اعدام شدند .تمامی آ نها پیش از این به
مجازات زندان محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و
دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود.
وکالي بین المللی حقوق بشري چون جفري رابرتسون ،همچنین هیات قضات دادگاه
مردمی ایران تریبونال و سازمان عفو بین الملل ،کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال 1367
را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته اند.
ســازمان ملل نیز قربانیان کشتار زندانیان سیاســی ایران در سال  1367را مصداق «
ناپدیدشدگی قهري » دانسته است .به رسمیت شناخته شدن قربانیان کشتار زندانیان
سیاسی در سال  1367به عنوان ناپدیدشده قهري ،دولت جمهوري اسالمی ایران را بر
اساس قوانین بین المللی موظف می کند که حق خانواد ه هاي قربانیان را براي دانستن
حقیقت درباره سرنوشــت و محل دفن عزیزا نشان ادا کند و مسئوالن آن را تحت
تعقیب قرار دهد .از نظر حقوق بین الملل ،ناپدیدشدگی قهري نقض مداوم حقوق
بشر و یک جرم بین المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا یا سرنوشت اش به
طور کامل معلوم نشود ،حتی با وجود گذشت چند دهه ،مشمول مرور زمان نمی شود.
در آن زمان ،خامنه اي رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت بود و از نظر
حقوق بین الملل ،به عنوان باالترین مقام اجرایی کشــور ،در کشتار زندانیان سیاسی
در سال  1367مسئول محسوب می شود .او همچنین وظیفه تحقیق درباره این نقض
شدید حقوق بشر و پاسخگوکردن آمران و عامالن آن را داشته است که به دلیل عدم
انجام این وظیفه نیز مسئول محسوب می شود.
ادامه در شماره بعد
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در کانون خبر:

محاکمه دو ایرانی متهم به جاسوسی برای حکومت جمهوری اسالمی ایران

SOUTHERN CALIFORNIA
REGIONAL RAIL AU
THORITY

وزارت دادگســتری آمریکا در بیانیهای که در واشنگتن منتشر نمود از اعتراف یک
آمریکایی ایرانی تبار  39ساله به نام احمدرضا محمدی دوستدار و مجید قربانی 60
ســاله با تبعیت ایران و مقیم آمریکا ،خبر داد که به عنوان جاسوس برای همکاری
با دستگاه اطالعاتی جمهوری اســامی در دسامبر  2019و ژانویه  2018جداگانه
محاکمه خواهند شد.
این دو نفر که از ســاکنان النگ بیچ و کوستامیسا در کالیفرنیا بودهاند با حضور در
مراسمی که ایرانیان حضور داشتهاند ،از مخالفان عکس گرفته و به ایران میفرستادند
و رابط اصلی احمد رضا محمدی دوستدار بوده که مجید قربانی را به خدمت گرفته
است .پلیس فدرال ( )FBIاعالم نموده که هر دو نفر به جرم خود اعتراف کردهاند
وافزون برعکسبرداری از مرکز یهودیان در شیکاگو  ،آخرین بار در  20سپتامبر 2018
از گردهمایی سازمان مجاهدین خلق ،عکسبرداری نمودهاند.
دادستان واشــنگتن در دادخواست خود اعالم نموده که هدف جمهوری اسالمی،
فرستادن مامور برای عضوگیری داوطلبان همکاری در تهیه اطالعات علیه مخالفان
جمهوری اسالمی در آمریکا بوده است.

IFB NO. PO813-20
WAYSIDE SIGNAL CANTILEVER

The Southern California Regional
Rail Authority (SCRRA) is seeking for
a one-time procurement for wayside
signal cantilever.

دیوان عالی قضایی کالیفرنیا و تقاضای برگه های مالیاتی کاندیداها

Bid documents may be obtained via download
by visiting SCRRA›s website at
www.metrolinktrains.com/agency/page/title/doing business. Vendors must register for no fee on
the website in order to download the documents.

The purchase order to be awarded will
be funded in part by grants under the
U.S. Department of Transportation,
Federal Transportation Administration.
For further information contact:
Melissa Cousart, Contract and
Compliance Administrator at

213.452.0207
قضاوت دیوان عالی کالیفرنیا ،روز  6اکتبر رســیدگی به موضوع قانونی بودن یا نبودن
تقاضای ایالت کالیفرنیا را از نامزدهای ریاست جمهوری و دانالد ترامپ برای حضور در
برگههای انتخابات مقدماتی کالیفرنیا منوط به ارائه برگه های مالیاتی را مورد بررسی قرار
داده و به ادعای موافقان و مخالفان گوش دادند.
پس از آن که ایالت کالیفرنیا ،تصویب کرد که برای انتخابات مقدماتی ،2020کاندیداها باید
برگههای مالیاتی خود را ارائه نمایند ،حزب جمهوریخواه کالیفرنیا ،این الیحه را برخالف

قانون اساسی دانسته و به دادگاه فدرال شکایت کرد و قاضی دادگاه فدرال ان را برخالف
قانون اساسی ارزیابی نموده و دستور توقف آن را داد.
اکنون قضات دیوان عالی کالیفرنیا هســتند که با شــنیدن نظر قانونگذاران و مخالفان
جمهوریخواه باید نظر خود را اعالم نمایند .این بررسی ،درست در هفتهای رخ میدهد
که دادگاه فدرال نیویورک ،دستور داده است که برگههای مالیاتی دانالد ترامپ در اختیار
مقامات بررسی خالفهای قانونی قرار بگیرد.

دکتر جمشید آصف
جراح  -دندانپزشک

(818) 789-8823
16661 Ventura Blvd, #401
Encino, CA 91436

or email Cousartm@scrra.net.
11/8/19
CNS-3310532#
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Walk-Ins Are Welcome
Professional Nail Care and
Waxing for Men and Women

با مدیریت بنی

(310) 312-5657
Mon-Sat: 9:30am-7:00pm
Sunday: 10:30am-5:30pm
1411 A WESTWOOD BLVD
LOS ANGELES CA 90024
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 8نوامبر تا  14نوامبر ( 17آبان تا  23آبان)
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
آدینه 17آبان |  8نوامبر

مغزی در سن 89سالگی.

زادروزبيتاسحرخيز،بازيگرتئاتر،سينما

یکشنبه 19آبان |  10نوامبر

 1357خورشیدی ( 1978میالدی)
زادروزعلیکریمی،فوتبالیستایرانی
 1376خورشیدی ( 1997میالدی)
درگذشت سیدمحمدعلیجمالزاده،نویسندهومترجم .
اکثرکتابهاوهمچنینکتابهایگویایمحمدعلیجمال
زاده در شرکت کتاب موجود است.
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشتامیرقویدلکارگردانسینماوتلویزیون
 1394خورشیدی ( 2015میالذی)
درگذشت تیمسار سپهبد شاپور (عبداهلل) آذر برزین ،در
جنوبکالیفرنیا،وینخستینفرماندهنیرویهواییارتش
ایران پس از پیروزی انقالبیون در زمستان.1357

 1333خورشيدى (  1954ميالدى)
اعدام دكتر حسين فاطمى وزير امورخارجه در ميدان تير
لشكر 2زرهى
 1350خورشيدى (  1971ميالدى)
زادروزنيكىكريمى،بازيگر،كارگردان،نويسندهومترجم
.فيلمهاى نيكى كريمى در مركز موسيقى و فيلم ايران
وابستهبهشركتكتابموجودند.
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
قتل دكتر رامين پوراندرجانى ،پزشــك زندان كهريزك
توسطرژيمجمهورىاسالمى

شنبه 18آبان |  9نوامبر

دوشنبه 20آبان |  11نوامبر
 1336خورشيدى (  1957ميالدى)
امضاى موافق تنامه مرزى و مالى بين ايران و شوروى
 1342خورشيدى (  1963ميالدى)
درگذشتسيدمحمدبهبهانى-مرجعتقليدشيعيان
 1375خورشيدى (  1996ميالدى)
قتلدكترغفارحسينى،نويسندهومترجم(ازسریقتلهاى
زنجيرهاى)
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
اعدام احسان فتاحيان كوشنده سياسى كرد توسط رژيم
جمهورىاسالمى
 1391خورشیدی ( 2012میالدی)
درگذشت ساموئل رهبر پژوهشگر پرآوازه ایران در زمینه
هموگلوبین و فرایند پیوند قندها به این مولکول میباشد.
وی متولد 22اردیبهشت 1308در شهر همدان بود.

 1363خورشيدى (  1984ميالدى)
درگذشتبيژنمفيد،هنرپيشهوكارگردانتئاترونمايشنامه
نويس
نمايشنامهشهرقصهدرشركتكتابموجوداست
 1386خورشيدى (  2007ميالدى)
درگذشت پريوش ستوده ،خواننده آوازهاى اصيل ايرانى
بهعلتسكتهقلبى،دربيمارستانشريعتىتهران
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
درگذشتجمشيداليقبازيگرتئاتر،سينماوتلويزيونبر
اثر ايست قلبى درتهران .وى هنگام مرگ 78سال داشت.

 1256خورشیدی ( 1877میالدی)
زادروز اقبال الهوری ،اندیشمند و شاعر پاکستانی که به
زبان فارسی شعر میسرود
دیوان اشــعار اقبال الهوری در شرکت کتاب موجود
است
چهارشنبه 22آبان |  13نوامبر
1323خورشیدی( 1944میالدی)
كناره ِ
گیریمحمدساعدمراغهایازنخستوزیری
 1371خورشيدى (  1992ميالدى)
دکتر صدرالدین الهی در کتاب ســیدضیا (از انتشارات
درگذشتموسىنیداوود،موسيقيداندرآمريكا
شرکتکتاب)فصلیرابهمحمدساعدمراغهایکهشامل
 1373خورشيدى (  1994ميالدى)
مصاحبه با او نیز میشود ،اختصاص داده است.
درگذشتمهردادبهار ،استادزبانهاىباستانىوپژوهشگر
1344خورشیدی( 1965میالدی)
ايرانباستان
اعدام بهمن قشقایی در فارس
آثار مهرداد بهار در شركت كتاب موجود است
 1354خورشیدی ( 1975میالدی)
 1388خورشيدى (  2009ميالدى)
تبدیلزندانمعروففلكاالفالكبهموزهمردمشناسی
عباس شباويز تهيه كننده پيشكسوت سينما در سن 80
 1382خورشیدی ( 2003میالدی)
سالگى در منزل مسكونى خود در تهران درگذشت.
سه شنبه 21آبان |  12نوامبر
درگذشت استاد عبداهلل طالع همدانی – شاعر
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
 1388خورشیدی ( 2009میالدی)
درگذشت محمد ابراهیم شریف زاده ،همکار  60ساله
مهدی سحابی ،مترجم و نقاش ایرانی در سن ۶۶سالگی  1274خورشيدى (  1895ميالدى)
غالمحسین سمندری دو تار نواز چیره دست خراسان،
زادروز نيما يوشيج پدر شعر معاصر فارسى
بر اثر ایست قلبی در فرانسه درگذشت.
مجموعه اشعار و يادداشــتهاى نيما در شركت كتاب خواننده و آهنگســاز توانای خطه خراسان ،در سن 91
ســحابی از پرکارترین مترجمان آثار ادبی در ایران بود
سالگی.
کــه کار ترجمه را از اوایل دهــه  ۱۳۶۰بعد از مدتها موجودند
روزنامهنگاری شروع کرد .در مجموعه آثار او بیشتر از 1328 ۴۰خورشيدى (  1949ميالدى)
پنجشنبه 23آبان |  14نوامبر
تشكيلجبههملىايرانبهرهبرىدكترمحمدمصدق
اثر ترجمه و تالیف دیده میشود.
سحابی همچنین دو اثر از سلمان رشدی با نام های «شرم»  1345خورشيدى (  1966ميالدى)
و «بچه های نیمه شــب» به فارسی ترجمه کرده است انتصاب اميراسداهلل علم به سمت وزير دربارمجموعه  1345خورشيدى( 1966ميالدى)
که کتاب نخست ،در دوره پنجم کتاب سال جمهوری يادداشتهاى علم از زمانى كه او به وزارت دربار منصوب درگذشت سعيد نفيسى  -استاد و محقق
(زاد روز  18خرداد  1274خورشيدى  1895 -ميالدى)
اسالمی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان میشودآغازمیگردد.
مجموعه اين يادداشتها كه تاكنون در  7جلد جمعآورى  1393خورشیدی ( 2014میالدی)
کتاب سال برگزیده شد.
شده توسط شركت ايبكس منتشر و در شركت كتاب به درگذشت مرتضی پاشایی ،خواننده ،نوازنده و آهنگساز
 1395خورشیدی ( 2016میالدی)
پاپ بر اثر سرطان معده در سن  ۳۰سالگی در بیمارستان
درگذشتتورانمیرهادی،استادادبیاتکودکان،نویسنده فروشمیرسند
و متخصص آموزش و پرورش و از بنبانگذاران شورای ارائه اليحه ملى شدن آبهاى ايران در مجلس شوراى ملى بهمن در تهران .وی متولد سال1363بود.
کتاب کودک و فرهنگنامه کودک و نوجوان به دلیل سکته  1361خورشيدى (  1982ميالدى)
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حکایات بازار بین الخبرین
اتفاقات روز ۱۳آبان ۱۳۵۸پایه گذار تحریمای جمهوری اسالمی توسط آمریکا بود که امسال
هم مراسمش با کلی دلقک بازی اضافه توسط حکومت اسالمی در ایران برگزار شد و به قول
خودشون تسخیر (اشغال) النه (سفارت) جاسوسی (ایاالت متحده) رو گرامی داشتن و به گا
رفتن چهل ساله اقتصاد مملکت رو با این ُگه زیادی که دانشجویان پیرو چیز َعمام خوردن و
باعث کلید خوردن اولین تحریمای آمریکا علیه کشورمون شدن تا به امروز رو جشن گرفتن!
یه نگاهی که به وقایع اون دوران میندازیم میبینیم بابا چقدر مملکت خر تو خر بوده و ملت
ُ
چیزخل شده بودن که همه حتی با سوادا و دانشگاهیا هم مسخ حضرت عمام بودن و عینهو
گوسفند ،هر چی روح اهلل چوپون میگفته ،میگفتن بع بع! و انجامش میدادن ،به امید اینکه یه
روزی مدینه فاضله ای که والیت فقیه وعده اشو میده از راه میرسه غافل از اینکه هم خودشونو
به گا دادن و هم نسل های بعد مملکتو ...
خالصه وسط این داستان گروگان گیری سفارت امریکا تو سال  ۵۸و ماجراهای  ۴۴۴روز و
بعدش و به گا رفتن کارتر و اومدن ریگان و  ...تا امروز که  ۱۳آبان  ۱۳۹۸می باشد ،اینجانب
شهروند ایرانشهر هنوز یه سوال برام بعد این همه سال بی جواب مونده:
مگه تو یه سال اول انقالب ،آمریکایی ها خر تو خری و ناامنی و اتفاقات پیش بینی نشده و
جو ضد امریکایی که خمینی علیه شون راه انداخته بود رو کور بودن و ندیدن؟ چرا اون موقع
و با چیزایی که گفتیم ،سفارت آمریکا توی تهرون با فول پرسنل هنوز داشته کار می کرده و
محافظت درست و حسابی هم نداشته و به همین آسونی چنتا بچه فالن ریشوی پیرو چیز
عمام اومدن و از دیوار سفارت رفتن باال و کلی آدم رو توی یه چشم بهم زدن گروگان گرفتن
و هیشکی هم نتونس تخمشونم بخوره! تاز مثه اینکه تو اون روزا امریکاییا کر هم بودن چون
چند روز قبل حمله به سفارت ( ۱۰آبان  ،)۱۳۵۸خمینی بیانیه تند و تیزی علیه آمریکا و
اسراییل منتشر کرده بود و معلوم بود بزودی یه جا یا یه چیز امریکایی تو ایران به گا میره.
عمام از دانشجویان و طالب خواسته بود «با قدرت تمام حمالت خود را علیه آمریکا و اسرائیل
گسترش داده و آمریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع جنایتکار نمایند» اونم درست ده روز
بعد از اینکه شاه خدا بیامرز وارد خاک امریکا شده بود تا برای درمان بیماری سرطانش اقدام
کنه .یعنی به نظر شما انقدر اوضاع عادی و رابطه جمهوری اسالمی و امریکا خوب بوده که سی
آی ای و امنیت داخلی و هزارتا سرویس جاسوسی – امنیتی ایاالت متحده پیش بینی خطر
برای کارکنان سفارتش رو نکرده بودن و همینجوری وسط خر تو خری مملکت ایران ولشون
کرده بودن به امان خدا؟ من که تو کتم نمیره! هر جای دنیا یه مگس از بغل سفارت خونه های
امریکا رد بشه ،تا یه ماه سفارتو تعطیل میکنن و دورش تانک و توپ میذارن و سریعا کارکنانشو
به حداقل ،کاهش میدن ولی توی آبان ۵۸خیلی راحت گوشت قربونی رو سپردن دست گربه
های خمینی! انقدر این گروگانگیری بی دردسر و ساده و شیک اتفاق افتاد که احمد خمینی
(پسر گور به گور شده ی گور به گور شده ی کبیر انقالب اسالمی) برای دانشجویای پیرو چیز
عمام از باباش پیغام اورده بود که« :جای خوبی را گرفته اید ،ول نکنید!» یعنی انگاری تخم
پرزیدنت کارتر دموکرات رو گرفته بودن دستشون که عمام گفته بود فشار بدین و ول نکنین.
درست هم بود چون انقدر تخم بابا رو فشار دادن و گروگان ها رو آزاد نکردن که رونالد ریگان
جمهوری خواه شد رییس جمهور و اینجا بود که حضرت عمام و یاران پیرو چیز ایشون ،یکی از
بزرگترین خدمات تاریخ حزب جمهوری خواه امریکا رو بهشون کادو دادن و عوضش دموکرات
ها رو رسما به گا دادن!

خالصه اینکه چهار روز بعد از گروگانگیری کذایی یعنی  ۱۷آبان  ،۱۳۵۸دولت کارتر اولین
تحریمای اقتصادی علیه جمهوری اسالمی رو اعالم میکنه که تا امروز تا دسته تو فالن ملت و
حکومته ولی بعد چهل سال کلفت تر و درازتر شده و جمهوری اسالمی هم گشادتر و عمیق تر
شده و فعال تا حاال درد و خونریزی تحریما رو تحمل کرده .دو روز بعد یعنی  ۱۹آبان خمینی
درجوابشروعتحریمایآمریکاگفت«:مایکملتیهستیمکهبهاینگرسنگیخوردنها(!)
عادت کردهایم  ...ما روزه میگیریم (!)  ...ما در هر هفته یک روز گوشت میخوریم (!)  ...یک وعده
همممکناستغذا[درروز]بخوریم.ماسیوپنجمیلیونجمعیتداریمکهاینهابسیاریشان،
بسیار زیادشان ،آرزوی شهادت میکنند .ما با این سی و پنج میلیون به میدان میرویم .بعد که
ما همه شهید شدیم ،خودتان با ایران هر کاری میخواهید بکنید!»
با خوندن و شنیدن این چیزشعرها که خیلی شبیه حرفای االن حکومتی هاس ،شهروند
ایرانشهردیگهحرفیبرایگفتنندارهجزاینکههنوزدرعجبهکهچجوریملتایرانگولاین
شارالتان رو خوردن و از همه مهمتر چجوری امریکا پشت شاه رو بعنوان متحد منطقه ایش
خالی کرد و باعث به قدرت رسیدن خمینی شد و درست چند ماه بعدش با یه گروگانگیری
ساده و راحت ،آمریکا چهل ساله که تبدیل به شیطان بزرگ و جمهوری اسالمی حامی شماره
یکتروریسمشدن!
وسط این همه اخبار درست و فِیک و تُخمی تخیلی ،این یکی دیگه معرکه بود:
رئیس کمیته نامگذاری خیابانها و معابر شورای شهر تهران در خصوص نام گذاری خیابانی
یدان ایرانی مریم میرزاخانی ،گفت :باتوجه به این که درخواستی به صورت
به نام بانوی ریاض 
کتبی به این کمیسیون برای نام گذاری ارائه نشده و آدرس دقیقی از منزل پدری ایشان هم در
دست نیست ،نمی توان برای نام گذاری خیابانی به نام مریم میرزاخانی تصمیم قطعی گرفت!
حاال من موندم مالک اشتر و بالل حبشی و خالد اسالمبولی و شیخ نمر و َعره و عوره و شمسی
کوره و  ...چه جوری به این کمیته اسم دراز ،درخواست کتبی دادن و آدرس دقیق منزل پدری
شونم که قطعا توی تهرون و دیگه شهرهای ایران هم نبوده و نیست رو این بزرگواران (!) چه
جوری به دست اوردن! بعدشم شماها که روح اهلل زم و امثال اونو به قول خودتون با مادر قحبگی
(ببخشید! پیچیدگی) اطالعاتی از سوالخ میکشین بیرون یعنی نمیتونین آدرس خونه پدری
مرحوم بانو دانشمند عزیزمون مریم میرزاخانی رو از دانشگاه و مدرسه ای که توی ایران درس
میخوندهبدستبیارین؟بابایاخیلیخرینیاخیلیخیلیخرین!اونوقتبعضیانشستنمیگن
چرا خارجیا خیابون به اسم شخصیتای ایرانی دارن ولی خود ایرانیا نه ،خب عزیزم هر مشکلی
با هر اسمی دارین ،از این کمیته اسم قشنگ نمدونم چی چی شورای شهر تهرون بپرسین
باالخره یه چیزشعری از لنگ پاچه اشون در میارن و بهتون میگن!

پوستر هفته:

اینم یکی دیگه از دستاوردهای خفن انقالب اسالمی! این پوستر برای اطالعرسانی در مورد
برگزاری یک کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی خانوادههای چندهمسری (!) منتشر
شــده .قراره این دوره آموزشی رو موسسه وطن توحیدی حیات ُحسنی (ته اسم عربی
ترکیبی من در اوردی – تخمی) هفدهم آبان امسال توی تهرون برگزارکنه .این موسسه
قبال دوتا کارگاه آموزشی مشابه توی اصفهون برگزار کرده و کامال با تجربه حرمسراداری
آشناست .شهروند ایرانشهر رفت و وبسایت این موسسه شهر نوی اسالمی رو چک کرد
بلکه همش یه شوخی بوده باشه که دید نه بابا قضیه خیلی هم جدیه و دوستان سفت و

سخت می خوان هر مردی هر چقدر میتونه زن بگیره و بچه شیعه برای بسیج آقا مقام
معظم رهبری پس بندازه .شهروند ایرانشهر هم بدینوسیله با انتشار آدرس وبسایت این
موسسه تخمی ،از همه هکرهای وطن پرست تمنا میکنه هر چه سریعتر با هک کردن و
ترکوندن این وبسایت ،حفظ آبرو کننwww.hhosna.ir :
درضمن طرح پوستر هم خودش دزدی و از روی طرح های چنتا پوستر دیگه بوده که
صدای طراح اصلیش رو هم دراورده .این چیزخال حتی قوانین کاپی رایت خودشــونم
رعایت نمی کنن!

UNITED
DENTAL
OFFICE

دکتر فرزاد کهنباش

دندانپزشک

323.733.0570
1720 WESTERN AVE,
LOS ANGELE CA 90006

8

نشریه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  -193آدینه  8نوامبر 2019

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO:193 - NOVEMBER, 8, 2019

در کانون خبر:

حراج پوشاک کریس براون خواننده معروف آمریکایی و برنده جایزه گرمی
کریس براون خواننده معروف آمریکایی و برنده جایزه()Grammyامروز در خانه
مسکونی خود در شهر تارزانا ،پوشاک گران قیمت و مصرف شده خود را به حراج
گذاشــت و موجب شد که نه تنها صفهای طوالنی برای ورود به خانه او تشکیل
شود ،بلکه پلیس لوسآنجلس نیز برای برقراری نظم و پیشگیریاز هر گونه درگیری
به منطقه برود .در این فروش خانگی که از ساعت  10بامداد آغاز شده و تا  7شامگاه
ادامه مییابد ،هر بار تنها  20نفر را اجازه ورود میدادند و آنها باید پس از  10دقیقه
خرید یا دست خالی ،خانه را ترک میکردند.
شــماری از خریداران که تصور میکردند او را خواهند دید ،دلخور از خانه خارج
شدند و گفته میشود بسیاری از لوازم و پوشاک در حدود  100دالر قیمت گذاری
شده بود.
کریس براون برنده جایزه سالهای  2012و  ،2016در سال  2009به سبب آزار دوست
دخترش ریانا  ،خواننده معروف به دادگاه کشانده شده و محکوم شده است.

حمایت شورای شهر لوس انجلس از طرح همگانی مدیکر

شــورای شــهر لوس آنجلس با رای  ،11-1قطعنامه ضــرورت مدیکر برای همه است برای دیگر نمایندگان و نامزدهای انتخابات سال  2020برای ریاست جمهوری

( )Medicare for allرا تصویب کرد  ،این قطعنامه که از سوی اتحادیه کارکنان و کنگره آمریکا که در برنامه ةای خود به آن توجه کنند.

و گروههای کنشگر پیشرو و اتحادیه پرستاران کالیفرنیا پشتیبانی شده است و اکنون

در اصل این پشتیبانی نمادین ،درخواست از تصویب الیحه  1384 H.Rاست که در

اســت ،نه تنها پیامی را به نمایندگان لوسآنجلس در کنگره میفرستد ،بلکه پیامی

نمایندگان طرح شده ،است.

از سوی شورای شهر لوس آنجلس که دومین شهر بزرگ آمریکاست ،پشتیبانی شده خانه نمایندگان آمریکا از سوی پرامیال جایاپال نماینده دموکرات واشنگتن در خانه

فاز سوم پاکسازی بی خانمان ها از منطقه بول گریک آغاز شد

با پایان یافتن خطر آتشسوزی در منطقه سپولودا و پیش از آغاز هر گونه بارندگی،
فاز سوم پاکسازی منطقه از چادرنشینی بیخانمانها از سوی شهرداری لوس آنجلس
در گستره  13اکر در بول کریک در پارک بلبوا آغاز شده و ماموران پاکسازی تالش
خواهند کرد در مدت  2روز منطقه را پاک نمایند.
شهرداری اعالم کرده است که با گردآوری این افراد بیخانمان ،آنها را به پناهگاههای

موقت در سن فرناندو ولی خواهد فرستاد که تنها میتوانند از آن برای خوابیدن شبانه
و دوش گرفتن استفاده نمایند تا فصل آتشسوزی و بادهای موسمی به پایان برسد.
شــهرداری اعالم کرده است که نیزارهای منطقه که چادر بیخانمانها در میان آنها
برپا شده است ،در صورت آتشسوزی یا باران و سیل ،بسیار خطرناک خواهد بود
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عکس های خبری از دوربین :رامین برزگر

عکس های برنامه یادمان استاد فرهنگ فرهی  -یکشنبه  3نوامبر 2019

دکتر ماندانا زندیان

پیام فرهی

پرویز صیاد

سیامک پویان  -فرزام فتاحی

دکتر اردشیر بابک نیا

علیرضا میبدی

هما سرشار

رضا گوهرزاد

دکتر نهضت فرنودی

اسماعیل نوری عالء

عباس پهلوان

از راست :دکتر کامران بروخیم،پرویز یوسفی ،مهندس امیر شجره  ،بهمن فتحی ،عسل پهلوان ،دکتر ماندانا زندیان ،حسن خیاطباشی ،بیژن خلیلی ،اردوان مفید ،رضا گوهرزاد ،دکتر ارشیر بابک نیا،
عباس پهلوان ،فخری خوروش  ،مرتضی برجسته ،قدس رضوی ،هوشمند عقیلی،محمد آیرملو داریوش باقری (عکس از دوربین فریبرز یوسفی)
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در

08Global.net/08event
دنبال کنید

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.

رویدادهای هفته:

از آدینه  8نوامبر 2019

اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

mojgana@ketab.com

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید.
تهیه و تنظیم :مژگان انوشیروانی
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گزارش:

چهلمین سالگرد بحران گروگانگیری
مهتاب فرید  -واشینگتن دی سی  -خبرنگار بین المللی
چهارم نوامبر  13 (1979آبــان  )1358یک روز تاریک در تاریخ ایرانیان و ایرانیان پاسخ :نه .من به یک سیاستی بمانند سیاست چین و امریکا در دوران پرزیدنت
آمریکایی اســت .گروهی افراطی از در و دیوار سفارت آمریکا در تهران باال رفتند نیکسون که در باالترین سطح مقامات دوکشور پایه ریزی شد ،باور دارم .باید نوعی
و  52دیپلومات آمریکایی را یه گروگان گرفتند .گروگان گیران دانشــجویان ایرانی تماس که توسط مامورین مخصوص و نمایندگان ویژه طرح ریزی شده باشد تسهیل
انقالبی شــبه نظامی بودند که با عنوان دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا را شود که هم زمان بتوان مخرج مشترکی بین دو طرف پیدا کرد.
اشغال کردند .این روز تاریک در تاریخ به فاصله کوتاهی از پیروزی انقالب اسالمی
و ترک کردن محمدرضاشاه پهلوی شاه فقید ازایران صورت گرفت.
من ســالها بعد به عنوان یک روزنامه نگار افتخار آن را داشــتم که با دیپلوماتهای
برجسته ای که به مدت  444روز گروگان گرفته شده بودند مصاحبه کنم .این جا
من با دیپلوماتی برخورد کردم که در کشــور مادری من «ایران» گروگان گرفته شده
بود ولی با این همه مرا به خانه خود دعوت کرد .به من شــیرینی و شربت لیموناد
تعارف کرد و قصه های شــیرین خود از شــهروندان ایرانی را با من شریک شد.
شادروان بروس لنگن که اخیرا درگذشت کاردار سفارت امریکا و دیپلومات ارشد
در جریان گروگانگیری سال  1979بود .او در سلول انفرادی در بازداشت بود و هیچ
نمی دانست که باالخره زنده بیرون خواهد آمد .علیرغم تمامی اتفاقاتی که برای او
رخ داده بود او هرگز نفرت و منفی بافی را به خود راه نداد .او به من در مصاحبه
اش بارها تاکید کرد که « من پس از آزادی در پی گفتگو و دیالوگ بوده ام».
لنگن آدمی شوخ طبع و لحنی ارام و اغلب لبخندی بر چهره داشت .او شخصیت یک
دیپلومات واقعی را به تصویر می کشید که صدایش را برای کمک و یاری استفاده می
کند .او زمانی که حتی در سلول انفرادی بود برای گروگان گیرانش نامه می نوشت و
از آن ها به مقصود آزاد کردن کارمندانش درخواست مالقات می کرد
این جا آخرین مصاحبه ام را با سفیر لنگن و هم چنین مصاحبه اخیرم با همسر او
را می خوانید.

مصاحبه با همسر بروس لنگن به تاریخ سوم نوامبر ۲۰۱۹

نام همسر لنگن فقید ،تمپوله است ،او  ۸۸سال دارد و در حال حاضر در یکی از مراکز
سالمندان در بتسدای مریلند زندگی می کند.
خانم لنگن گفت ،از دست دادن یک شخصیت فوق العاده پس از  ۶۲سال زندگی
مشترک بسیار دشوار است  .من از خانم لنگن در مورد روبان زردی که در مقابل
خانه مسکونی اشــان در دوران گروگانگیری نصب کرده بودند ،پرسیدم .او چنین
پاســخ داد ،.خبرنگاری به من گزارش داد که دانشــجویان دانشگاه جورج تاون به
سوی دانشجویان ایرانی غذای سگ پرتاب کرده اند بنابراین او(خانم لنگن) بسیار
نگران شده بود و از همه امریکاییان خواسته بود متمدنانه رفتار کنند و با نصب روبان
پرسش :بعضــی از مقامات امریکایی مانند جان بولتون نماینده سابق( امریکا در زرد در جلوی منازلشــان به بشریت احترام بگذارند ..خانم لنگن اظهار داشت از
ســازمان ملل) بر این باورند که چرا ما خود را درگیر دیالوگ با حکومتی کنیم که فردای آن روز میلیون ها امریکایی به ندای اوپاسخ مثبت دادند و روبان زرد بر در
منازل خود نصب کردند .با بازگشــت لنگــن از ایران ،روبان زرد را به کتابخانه
پشتیبان تروریسم بین المللی است ؟ چرا حتی خود را در گیر یک گفتگو کنیم؟
کنگره امریکا تقدیم کردیم .خانم لنگن افزود که آقای لنگن هرگز کینه ای
از ایرانیان به دل نگرفت و در همه حال عاشق ایرانیان بود .خانم لنگن همچنین
پاسخ :جیــم بیکر وزیر امور خارجه سابق امریکا( در دوران پرزیدنت جورج
در پایان گفتگو ،پیغام های همراه با عشق و صلح و دوستی برای ایرانیان فرستاد
بوش پسر) می گوید شما باید با دشمنانتان گفتگو کنید .من آن رژیم در تهران
را دوســت ندارم .این رژیم با تفکر دموکراتیک من سازگاری ندارد .این رژیم
یک رژیم تئوکرانیک ( مذهبی) است و من به هیچوجه با یک هم چنین رژیمی
موافق نیســتم .من دوســت ندارم که آیت اهلل ها حکومت را به چرخانند  .من
بــر این گمانم که “ والیت فقیه “ کــه خمینی در ایران برقرار کرد خارج از نرم
معمول بود که نه با ســنت های ملی ایران خوانایی دارد و نه با ســنت مذهب
شیعه  .با همه این احوال شما باید یک بستر مشترک برای گفتگو پیدا کنید .برای
نمونه گفتگو با حکومت ایران در مورد افغانستان و عراق کارساز بود .گفتگوها
پرسش :جناب سفیر لنگن ،شما برای  444روز در ایران به گروگان گرفته شدید و باید از طرف مقامات هر دوکشــور در باالترین سطح صورت بگیرد .و در پایان
اکنون بسیار جالب توجه است که شما هیچ کینه ای از ایران و ایرانیان ندارید و هم سفیرلنگن
چنان هوادار یک گفتگو هستید .چگونه این امکان دارد؟

افزود” من بســیار امیدوارم که بتوانم زمانی که هر دوکشــور اختالفات خود را
پاسخ :من همیشه باور دارم که خشم جز نفرت بیشتر ،چیز دیگری تولید نمی کند .بهبود بخشیده اند یک بار دیگر به ایران سفر کنم  .من دلم می خواهد به اصفهان
ما باید این واقعه را پشــت سر بگذاریم و توجه داشته باشید که من یک دیپلومات سفر کنم و همچنین عالقه دارم به رستوران شمشیری در تهران بروم.
هستم .دیپلوماتها برای توافق ساخته شده اند .ما همیشه در جستجوی درک مشکالت
هســتیم  .دیپلوماتها همیشه باید خوشبین باشند .شما نمی توانید بر مشکلی فائق
بیایید اگر بدبین باشید .من از همان زمانی که ما را هل می دادند و علیه ما نعره می
کشیدند تا زمانی که سوار هواپیمای الجزایری که مامور بود ما را از ایران خارج کند
شدم  ،در حال دیالوگ داشتن و گفتگو کردن بودم .زمانی که ما به داخل هواپیمای
الجزایری بوسیله سفیر فوق العاده خوب سویس هل داده شدیم به گروگان گیرهای
ایرانی گفتم که من امیدوار به روزی هستم که دو کشور ما و شما یک رابطه طبیعی
و نرمــال دیپلوماتیک را با یکدیگر آغاز کنند و از همان زمان تاکنون در این موضع
من تغییری داده نشده است.
پرســش :با توجه به این که سخنان مبادله شده بین مقامات دو کشور به هیچوجه
مســالمت آمیز نیست از یک ســو آمریکا ایران را محور شرارت و از سوی دیگر
جمهوری اسالمی ایران آمریکا را شــیطان بزرگ می خوانند چگونه شما هنوز به
دیپلوماسی باور دارید؟
پاسخ :یکی از مشکالتی که ما امروز با آن دست به گریبان هستیم میراث مسمومی
است که از سوی هر دو طرف از سابق وجود دارد .با توجه به این که این سم وجود
دارد و مردم آن را به خاطر دارند ،راه گریزی از آن نیست.
مردم آمریکا از طریق مقامات امریکایی به این باور رسیده اند که
حکومت ایران یک حکومت پشتیبان تروریسم است
به هر روی اینمیراثی است که بهما رسیده است
این نوع لفاظی ها اعتماد متقابل بین دو حکومت را عمال و باید اذعان کرد که
ازبین می برد
شما نمی توانید بدون داشتن یک درجه ای از حداقل اعتماد ،یک دیپلوماسی موثر
بین دو طرف را اجرا کنید
پرسش :حکومت ایران هر نوع پیش شرط برای مذاکره با امریکا را رد کرده است.
آیا شما گمان می کنید امریکا آماده باشد در مذاکرات بدون قید و شرط با حکومت
ایران شرکت کند؟ آیا شما اصوال به یک مذاکره کامال بدون قید و شرط با حکومت
ایران باور دارید؟

گواهینامه کتابخانه کنگره آمریکا برای کلکسیون روبان زرد در پشتیبانی
از گروگانهای آمریکایی

روبان زرد در پشتیبانی از گروگان های آمریکایی
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40th Anniversary of Iran Hostage Crisis
Mahtab Farid
Washington Correspondent
November 4th .1979 is a dark day for many of us Iranian Americans and Iranians in the history. A group
of extremists climbed the US embassy doors and
took 52 US diplomats hostage. The hostage takers were the Iranian student revolutionary militants
also known as the followers of Ayatollah Khomeini
(Daneshjuye peyro khate Imam) that took over the
embassy. This dark day in history happened shortly
after the Islamic revolution took place and the late
Mohammad Reza Shah Pahlavi left Iran.
Years later as journalist, I had the honor of meeting
and interviewing the top US diplomat who was held
hostage for 444 days in Iran. Here is the guy who
was held hostage in my motherland Iran, yet he invited me for cookies and lemonade to his house and
shared beautiful stories about Iranian citizens. Top

US diplomat, Bruce Laingen, who recently passed
away was the US chargé d›affaires and senior US
official during the Iranian hostage crisis in 1979. He
was held in a solitary confinement and wasn’t sure
if he could come out alive. Despite everything that
happened to him, he never gave in to hate and negativity. He told me in an interview, “I have been asking
for a dialogue since the day we were released,”
Laingen was a witty, soft-spoken person who often
had a smile on his face. He portrayed a real diplomatic character who used his voice to help. Even
when he was in solitary confinement, he was handwriting letters to the Iranian officials asking them for
a meeting and for the release of his staff.
Here is my last interview with late Ambassador Laingen and recently an interview with his lovely wife.

Interview with Ambassador
Bruce Laingen’s wife
Nov 3rd 2019
Her name is Temelope Laingen, 88, lives in a senior house in
Bethesda, Maryland.
She said, it is hard to lose a wonderful man after 62 years. I asked
Ms. Laingen about the yellow ribbon in front of her house during
the hostage crisis. She said, during the hostage crisis in Iran, a
reporter informed her that Georgetown students were throwing
dog food at Iranians. She became very concerned and asked
Americans to be civil and pay respect by displaying a yellow ribbon
in front of their homes. She said, millions of Americans tied a
yellow ribbon in front of their doors. Upon Ambassador Laingen’s
return from Iran, the ribbon was donated to Library of Congress.
Ms. Laingen said, her husband never held a grudge and loved
Iranians. She sent a message of love and peace to all the Iranians
around the world.

Q. Ambassador Laingen, you have been held hostage for 444
days in Iran, and yet it is remarkable that you hold no grudge
towards Iran or the Iranians while you advocate for a dialogue.
How is that possible?
A. I have never felt that anger produces anything but more
hate. We have to get beyond that eventually I am a diplomat for
God’s sake. Diplomats are given to compromise. We look for
compromise. We look for understanding in dealing with problems.
Diplomats must be and should be essentially optimists. You can’t
tackle a problem if you are a pessimist. I have been preaching
dialogue with Iran since the night on the tarmac in Tehran when
we were pushed and shoved and yelled at once we got off the
buses before the Algerian aircraft. As we were being pushed to
the Algerian aircraft by that magnificent Swiss Ambassador, I said
to that Iranian hostage taker, that I look forward to the day that
your country and my country begin to have a normal diplomatic
relationship and I maintain that position ever since.

idea of democratic process. It is a theocracy and I don’t believe in
theocracy at all. I don’t like Ayatollahs running the government. I
think “Velayate Faghih” that Khomeini put in place is out of line with
Iran’s national traditions and out of line with Shia Islam. But you
still need to find common grounds to talk. For example, talks with
Iran on Afghanistan and Iraq have been helpful. Talks should come
from high levels from both countries.
At the end, Ambassador Laingen said,
“I hope to travel to Iran once the two countries mend their
differences. I want to travel to Isfahan and want to go to Shamshiri
restaurant in Tehran.”

Q. How do you see the hope for a diplomatic engagement with
exchanges such as Axis of evil and Great Satan? Is it even possible
to have a diplomatic engagement with this kind of rhetoric?
A. One of the problems that we face today is the legacy of poison
rhetoric on both sides and the legacy of the hostage crisis. It is
there. You can’t avoid it and people remember it. Americans have
been led to believe by our government that Iran is the leading state
sponsor of terrorism. All of that is part of the legacy that we face
today. This kind of rhetoric has reduced and practically eliminated
in terms of government to government mutual trust. You can’t
have effective diplomacy without some degree of trust between
the participants.
Q. The Iranians have rejected any pre-conditions for the talks
with the US. Do you think the United States should engage in
an unconditional talk with Iran? Do you believe in a complete
unconditional talk with Iran?
A. No, I believe in something like Nixon-China policy at the highest
level. There has to be some kind of a contact facilitated by special
envoys and special representatives. Meanwhile, I will look for
common ground between the two people.
Q. Some American officials like former Ambassador Bolton believe
why engage in dialogue with a country that sponsors international
terrorism? Why even engage in a talk?
A. Former US Secretary of State, Jim Baker said, “You got to talk
to your enemies.” I don’t like that regime in Tehran. It is not my
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